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Toz şeker ay başına çıkıyor 
Bir müddettenberi, şehirde toı 

şekeri bulunamamnkladır. Vaz·. 
:ret alAkadarJann dikkatini çek • 
miş, icap eden teşebbüslerde bu· 
lunulmuştur. Ay başından itibaren 
piyasaya kfilliyeUi miktarda toz ş 
kert çıkacaktır. 
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iaşe ıeşkildıı 
gözden geçirilivoı 

ollslerdea · llazılarıaıa 
blrleştlrUmesı malltemeı 

Sovyet huıuai tebliii 
~ 

SON iKi AYDA 

Almanlar 
00000 kişi 

kaybetti 
Büim kayıbuna üe 

399.000 tlir. 

Londra, 11 (A. A.) - B. B. C: 

Jark cephesine gönderilea Alman aMe1'1eıi. .. 

Kara Borsada 
Pirinç, fasulye, patates ve 
zeytinyağı fiyatları düştü 

Moaltovad:ı nel?'edilen hal\l&I 
bir tebtiğde 15 ımLyt&tan 115 tem
mma kadar Almanlar, 350,000 j 
öUl olmak tl7'Cft 900.000 zayiat 
Vennillerdlr . .Almanlar 2000 top. 
2900 tank ve en az 3000 uçak kay 
betmiılerdir. 

at~ ciAşCUff ! 
- _,.. s=z __ ......,. 

Rusyadaki 
Muharebeler 

Şarkla 
o 

Stalin- Ruala.raa. öltt, yua.1l ve elir ola.
:reık 399.000 zayiat vermJtlerdir. 
1905 top, 940 ta.ak ve 1354 ~ 
kaybetınit~. grada 

doğru 
Hüseyin Cahid YALÇIN Yeni bir Alman 
D00;nı:e-::m!:~:;~ hamlesi başladı 

~ lllllblet real llaltallat Uyatlarıaı llb 
etti. llarae tatltlll edilen blJ'lll ıeblrıer. 
de llababat aım va satı•• memaadar 

Romen 
petrolları 

Almaaıara bora 
ııa aüladllacell ) an etmekte olan bopşma hak-

kında doğru bir ffldr edlnebl!mek 
rittlkçe zorlqıyor. Çünkü muha. 
rebe patırtılarmm etrafmda pro. 
}lag'anda patırtılanmn ela ort1'lığı 
leJ'lleD'I efınekt• olchlğa glttfkoe 
daha dyade göze ~adır. 

Voroaaı ıeıarı ev ev 
mıuıaa edlllror 

Almanlar Franaa ve 
Belçikaclaa yeni ku.netler 

setircliler 
Lonba, 17 A.A. - Rus:vadan ıe

len aoa haberler cenupta Tqanro:ı 
dan •tatfnırada dolm yeni bir Al· 
maa hamlesJnfn bajladılını bilditj 
yor. Berlinden gelen haberler, Al· 
manian Roıtoftan birkaç kilometre 

Dtlnkll aayımızda, hWcametlD bu • 
bubat fiyatlarına yaptıtı zammın pi. 
yaaada U11Lndırdılı aeviDO ve mem • 
nUDlyetten ve bu iaabeW kararm na. 
aıı bayırlı neticeler verecej1Dl tuccar 
plyua ve lf adamları atzuıdan yaz. 
DUftık. Bölge İ&fe KUdllrlüiUDdeD 
.t.,e Kllllteıartılı fiyat mtıt'&k&be ve 
mOcadele umum mUdilrlflltlzie tayin 
8dUıen Jltlmtu Rekle, Toprak Kah • 
8111lerl OlJ8I umum mtı41lr maavını 

Şakir TUralı yeni dlrektltler atmak 
tısere .Ankara7& ,rltmlllerdll', 

BÖUK, ÇOBIJK 
'l'APJLAJdUl'.()EK lltT 

:Dlter taraftan koordJnuyon he:ye. 
ttmn hububat hakkındaki yeni kara • 
~.Aclan aonra hububat, bakll:yat un ve 
ezmelerinden bGrek, gllrek, puta Ye 
bunlara benzer macldelerln yapılma. 

-.J-
Jnpat -.uraflanm 

Romenler üzerlerine aldı 
auu ve eatıımaıam meneden kanr Mmuda bir tank Uzerlnde harekAtı 
tlMriDde durulmau,,. yaııl uaelar idare eden Od kalmadan Londra, 11 (A. A.) - Alman. 
dablltade bu kararın tadJUDe gidilme. 1ar Romen petı'ol s&halamıdaa Al 
al kuneUe muhtemeldir. ınan:yaya doiru biJ' petrcıl bormN 

BUyllk letlhll.k merkezlerlDde ek. Mısırda tesis etmek taııavvurundadırllr. 
mettn k-.rne ne utllmuı uaultıne fntaatm k3I gelmeden bit.eceli W 
devam edllecekUr. Ancak hDbıılıatm bu. auretıe Romanya.dan Almanya 
bugtlnktl ıtyatıarma yapılan sammm ~ mUD.ta-mu petrol enkedile • 
ekmek tlyatlan ıınrtndeld *'rtnlıı , M erke z cetı Umit obmmattad... ~ 
ne olacağı önllmibdekl gllıılerde anıa. l &ene Tuna donchıiu zaman petrol 

Meee!A VoroneJ eehri hakkmdae 
ki iddialan bir cjllşbUntb. At. 
manlar aeküar zaman eYWl bun. 
mım ele ,g~rtkllif•i bU6mitler 
eli. Fakat en .. Rus tebUildl 
Abnanlana keur mn~ 
bir ~· anrak flmctl aJ1dik
J•rlDI •e 90kahJarda muharebeler 
eele)'UI etmekte oldupnu haber 
'erly._.,.Jmon _gtia e ,. 1 i Al
man teb11,!1eri · 
kasından filin telıre 'kac1ar .Der • 
lecJllderbıe dair bll9ka bavadiıJler 
vermek ikaza ederdi. 

'"'l.W'~i ..... ı~dı...lli45 ~ 
ı(llt!rıı«e ı,aıta..-~·lfa~~,; 

Bu kararın, kara bors&)'l llldUrece. 
ğine muhakkak nazarUe bakılmak • 
tadır. Netekim dUn öğleden IOllra ka. 
ra borsada plrinç fiyatıan ıso d&n 
60, patateı ~ da aoa, kuru faaulya 
" .... k1li'tlf& «~. Ze)'Un 
fati ft;y&tJ&rmda da dQf1lkl11k OlmUfo 

1ııacaktır. 1 ke S ·Lm.ı İfl d &:::& nakliyatı inmtaa utram11tt. ın.. 
~ TSŞK174tL .. ~K U ~ at masraflanm Romenler het!e • 

BJb..tYOR Kanlı tank ~ -==~:::... · Ank&radaD Yerilen haben göre, 

Bir 19h1'İll zaptedmp edilmedi. 
tını bile resmi ~bHğlerdea anla. 
mak kabil olıaaaa maharebelerln 
lleyett amamlyesi luıldPnda k:ıs 
ten v~rilehlleeek yanlıt mn.lftma • 
tm l~lndu nasıl çıkmak kabil oı. 
hlleeeilnı tayinde gerçekten ser. 
lup ajram. 

Alman ...._ ...... ltaluhna 
Ruslar perffaa okla, ordalan "• 
irldr ve ....,.._.. birlikler yok 
edildi. Ruslara bakananr& gene 
"1ldyet nldm. Fakat lıakikate .... 
kanana Bas ordasunua hzpna 
uindlğma dair bf9bl1' llitane yok. 
E1I tlddetH bir mutlavemetıe lllt. 
mana D)'l&t verdlriyorlu. lagllb 
byu.ldanlla bakarunız oalar 
Ruslarda& gol& nikbin! 

a atolll•· haberi iee btltUn 
Mt.111 .. iMJ bl?dlriyor. 111 
••ıtır••~ ... .-bflllerhdll 
._.1ttaı...- -- ne Ahnaplar, .. 
._...,..'. m.._helerine •• 
. ................ harbila .... 
~·lN boiQmalarfla ta. 
~ -..,orlannıfl Bi\yle 

Alm..,. ......... general Fon 1'uk 
••'!Wtarıa '°'t:aja lnıan, tank 

lllfıılf ............ ller SÖll çopL 
·ııt .......... 1' da dUtmannl ia.. 
iUıi i'e e.Wne liUlaıtle llttl•ltlill 
1'-&liAlnÜ ~ tıe1le JaPtrldan 
• Almanlara .blytlk •Jiat ver
..,. &1'UI t.erbd'yorlannıt! 
.,._. Thnoetnko Almanla.na ne 
_... ~ tabiye lıallanaealdarmr 
eilıl8 sarett.e tahrni'n et.mit. At 
mınilar at.et laattmdaJd aı.,t&na 
UJJSllD artttl'DIQ o ela ukerJerl 
Dl çolaltıyotmtl!! Çıa1'ptf1D91ana 
!ftldeti gittikçe a.rtqormuş. Ru!lo 
lar Ahnanla"'JI Don Hint ttzerlno 
de ku1'dak1an kliprl heşlarr111 e.. 
takarta bonibal1Jo1'1annq. 

Amen1m st&Mtelerl 19e Alman· 
lana tlmdild taanvzlan 1teeen 
"'n9'1ne nhıpetle dalla n ltlyftJr 
oklalaba kanaat ptlrmlılerdlr~ 
On1arm mttta~a.ına ~re "1Ddi 
Almanlar daha dyad.. ihtiyat .. 
•eri st&t.1'11orlar. Çilnk8 yalnız 
rtıınıl Sovyt!t a..J(erlcn1e değil, •L 
vll halkla da mlleftdele etmek zo. 
ranlladtrlat'. Banan da c;ok ~etin 
hlt' it oldoia tecrilbeyle AD1a!f1)· 
outtır. Raq orc11"D •dlııfnin et
nfmı -.nhrmaaa Httl~r ı:r:ıdebe 
edenlt~ır. Çlbtldt Bular ya. 
ftt ,..,.. Volp nehrine çekllir • 
ıer, ..aıw laftnra oo~ 1terı1er
W1 uJıialanada lnuhltsa top. 

tedir. tur. Ticaret Vekili Doktor Behcet Us, dllD ( &clenm* GJll!ll'e btr kredi "P'1f1aı-
tap ı.m.tef&1'111mda muhtelif itler h dır. . 

ldaa al••ıallta 
tızertnde meoruı oım111tur. mu a re-

Kemleektla ıa,. lflerlDID tanzimi •oafewldeotlald 
=e..:=: un:ıc::: besi A•erlll• 
J9Jd bir geJare ftl'mek ba.hl8 mnm • I ·----tJaa•-188 
udur. Su arada IDQ1)'8D Y&Slfelerle oluyor ........... W 

roewmr s lncllde) Ka\ran dola bir bomba . 
atıldı 

acele etma11aız 
K.ok lıömiirü teosiatının manfuam ve ihtiyacı tam 
luırplayoeai milıtaTdll yapdmaaila Malanıluıt Oli.inin 

talıminler hilaluula .taklarını ~olaltma.ı üzerine 

Oduncular şaşırdı. Şimdi de 
fiyatları dQşQrmek istiyorlar 

Kömilr eatıı ve tevsi mlle .... ll • ı lfSll 11luka'HleDla bozulma1m1 l.8te • 
llfll odun ve klSmllrcQlerln tabm1n1• Jenler meydana Qllmuftır. 

r-

Amerika ile Fin-
landiya arasında 

gerginlik 
---0--

Amerikadakl 
bütün Fin 

konsoıosluk
ıan kapanıyor 

Fakat ıiyaat münasebetler 
henüz temamiyle 

keıilmiyecek 

rinbı akabıe olartk, halka khltlr ti• Otrendıttmtse sere. banlar, mab • 
atatım ıebrbl b,r taratmda' mu.sam- rüat otleinhı genlf m!kyaata aatq • 
la ve bol olarak J8pmakta otutu .,. lan bqlaınanndan evvel ıtyatıarm 
mahrukat OtlllDtn de J1nıe tabmlnler blr miktar dtlftlrUlmeatnl ı.atemekte • 
bll&fma lfl ook .ıu tutarak at.oklan dlrter. Çtlnkf1 cıftırla Odun ttyatı çeki 
çotaltmakta buiunup odun ,,. idi • bafJD& 8.8 lira olacatr tahmlD edil • 
mllrcWerl pprtnuıtır. Bunun neti• mekted!r. Bıı ,.kilde &radakl fark 
celi olarak evvelce yapılan ft pzee pek fUla olacaktır. Vlka odunun 
temlzde haber wrdtllJDIS ıtyatıarm aatJlma71P kalmam tehlUteel ;yoktur 
ber ne oluna oı.ıın dttııırmmemeal ,,. oı.a da bu halzt ehemmiyet gö • VafbagfANI, l'I C. .A.) - Ame" 
bakkmdakt oduılcıılann aralarm.dakl rUimemekte'dlr. Amma hem umumt riJıa hllkOIMtııdn Birl~ Ameri. 

mUl'&flar ve hem de hUkbıet ve bal kaca 1".11..a b\ltlin F:ın konsolos 

raklal' ftl'dlr. Almaa1ıtr KaflalR 
raya va1'11'1ana perlpn olınamıl 
Ras ordaıu oolan al'kadan' tehdit 
~dehilll'. Al..-nlar Urnl dattarma 
da.yanalar da ,Wne bJ1datlllda 
bir Rm ordaa IMıharlar. 

Bllttla bnnlar fHla nikbin ldr 
glttlt ola.,.Ur. f91rat Almu ree. 
mi tehHl'erl de bbw. tahlil ediJln.. 
ee t.itblr cl(ldl nnnratfa!Dyett Rrtlo 
va @ttnec!ilılel'I glrUNr. Blnaena
leyh Rasyadaki muharebelere aa. 
lr ~elen ••~ri• blrdenb!Te a. 
YRnchrdıklan teslrt! kapılmadan 
'1fce ftştl'llllelE. mabyese J&P 
mlik "f takribi hakikati tabmlae 
onhtmalr mtlna.tptir. 
Bu~ktt kanpk baberlerdnt 

ecllneht141R'mlz malfımat ancak tJle 
dv. hd taraf blrlblrleıini mah· 
•ecJ.l't"elllne bola'1f1'orlır ve anml 
ınrett.e hrrpalfJ'Ol'lar. Baslar bur 
•oktalanb daYaJU10r1at • .,... yer 
lerde eek1tl.Y01'1ar, h•r Od taraf 
dR - aylat 'f'eriyorlar. Abnan
lar nlı.heten htln d1'hllyortar 
ve ilerliyorlar. Fakat ba llerleJll 
onlan 19r:pnl• ltlrJkl""" p 
bldlr. 

ka klll'fl buı1 olacak vaz17et kendi • luklarmı kapatmak hususııda ver. 
terini mtıfktll bir lla\e ıokacaktır. difl karar diplomatik mahfillerde 

tıer1 gelen buı oduncuıar iM fiyat. uıqıum! 8Ul'ette Fhıla.nda. ile Bir • 
tarı IDdlnnete taraftar ctttwerdlr. 1 ıee~ .Anıerlıa. arasında gittikçe 
BuDl&I' kendllerıntn oftee ıwıaran çok artaıı gergin)iğin b1T tezahUril ola 
daha fazla maıraı ettlklerlnl &ıe ıur. ra.k telakki e-dilmE-.ktedir. Bununla 
mektedlrler. 1 f Devaa.ı 2' &acilde) 

ltalyan Ataşemiliteri
nin otomobili çalındı 
Zabıta düngece otomobili 
buldu, şık hırsız aranıyor 

Dt1n gece aat 11 eıralannc!a Park 
otellnlD &ıUncle kor dlplomatııe alt 
hul\lll bir clomobU Qalmm11tır .. Ça • 
ıman otomobil ttaıyalt aefaretl han 
n kara atqemlUterl Alebaııdr Ve. 
Jü'e &it olQ 800 pl&ka D1UD&l'&lı ara. ..... . 

Bazı ldımeler, otomobile çok tık 
glylnmlf blıillntn rtrdlllnl ve iflete. 
rek 11SUlrdOlflDU .Sylemııı.rdlr. 

Zabrta. tahkikata baııamq n oto. 
moblll blrkaG eaat sonra blr ktJteye 
terkedllmlf olarak bulni111tur frlr '" 
lô1l&r otomobil 1amm araıuÜ.IEtıadıl'o 

ngilizler bir 
tepeyi ge~i 

aldılar 
(YllDQ S DncUC'lel 

Ba.ei10B AJııe9, 11 CA.. AJ -
Haber almdıima g&re methal 

f&)mlar llonte'rideodaki Bidelik 
Amerika sefareti bin.uma içi Jmt 
1'821 dolu bj,r bomba &~~ 
Blnanm cepbeei bu lllB'etle imle • 
tilml§ll:ir. Polis 911Çlulan aramalr. 
tadır. 

6~ ıncı ylldönUmU munasebetile 
._.__ - ~ - ~ - - -

Güzel San'atlar Akademisinin 
geçirdiği tekamül safhalan 

Akactemi tktısadT hayata da 
karışmak istiyor ı 

Yazan: NllUllU BUBTBAY 

Sonaıtlaeftle Melde'binln flk mü
dtlrl .............. Jllllndi Bey 

Aluuleminln. ~ MlclM 
Burhan Tnprak 

t1ı'um 2 t.ciltiı\ 
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HABERLER lr~~!.l!!._~1! .. !.!~J~ 
&ab1bl ft Nep17a& Müd!UG 

hakkı tank uı Mısır cepllellade Bazveıun yardmıcı- Şarlı ceplleılade 
ı.oudr.ı, 17 (A. A.) - B. B. C: larladaa Barrl Boguçar civarında muharebele. 1 

ABONB l)ABTLAIU Bu sabah ericenden K&.hireden üe,·um r.ımek~ n ümitsiz bir say• 

•nldJlı Jtll': Vakit lılatbaUı 

TarldJe Ecnebi gelen he.berlere g!>re Mımr c~p • Çankay§ek ile gÖrÜftnek retle takviye kuvvetleri getirilmek. 
1'.00 K.r. n.oo Kı. hesin:O merkezinde kc..ııh tank üzere Çunkinge vartlı tir. Almanlar, Fransa ve Belçika• 

'IJIO • u.oo • muharebeleri olmaktadır. Çinliler bir şehri geri aldılar dan :yeni kuvvetler getirtmişlerdir. 
t.00 • !l.00 • 1ngilıi.z1er ça.rşemba. günU, dili• Krasnaya Svezda gazetesi yazdı• 
L6G • ILC>e • ınaııın zaptetmiş olduğu bir s~tı Londl'a, 17 <A. A,) - Reis ğı bir makalede diyor ki: "Düş .. 

geri a1nuşlar, yapılan bütün mu • Ruzveltin yardımcılarından Kuni, ınan, Rusyanın kalbi olan Stalin • 
kabil taarruzları pü'!kürtmüşler • Çankayşekle görilşınek iızere Çun grada il~rliyor. Askerler, köylüler, 
dır. kinge varmL~t.Ir. işçiler, Rusyayı kurtarmak için bü 

1 
Düşmanın hava faaliyeti artmış Londra, 17 (A. A.) - Çir. teb tün gayretlerinizi sarfediniz,,, 

Gi
rıı.ıı'· .. • .. ·-·a·•·•••• .. • .. • ... + ... · .. +••-·-•···•-· tır. 7 Düşman t.a.yyarefl'l düşürü? • liği, doğu Çekiangda. Çin kuvvet.. Voroı:ıez, ev ev müdafaa edilmek• 

~~-.a, d~n 1 müljtilr. 2 İngiliz tayyaresi kayıp. lerinıin T&.ngt5eni geri aldıklarım tedir. Mareşal Voroşilof, Stalingrat fLl.,.n c- ur. ve düşmanı Ven~ov ırrna.m istikı:ı. cephesinin takviyesini emretmiş • 

ı
dii:I.. •• ·9u•·, .. pt • • * metic:de takip ettiklerini bildir. lir. Almanlar, bu cepheyi yarmak 
~ •• l Kahire, 16 (A. A.) - Orta mekf.tdir. isterlerse ağır fedaUrlıklara ve 

_ ı;ark İngiliz tebliğine göre 15 Japonlar 500 ölü ve yaralı ver. kayıplara katlanmalıdır, 
•••••••••••••••••••• 'i't"mmuz günü ·merkez keı:-1 • misle"clir. Lundra: 17. A.A. _ Reutere göre 

minde ilerliyen İngiliz kuv • Vençov Yaroşlarındü da !;iddet• \·oronezde vaziyet pek vahim ol • lskenderlyedekl 
llarp gemilerini= 

vazıyet, 

vetleri, El alenı~ynin cenu • li çarpı.cınıalar olanaktad:ır. makta de,·am etmekle beraber, Rus 
bundaki tepeI!.Pt batı nihayetinde Do~u Kiang~e Çinl'ler Tsaou • ların muka\'emeti şiddetlidir, 
mevcut tepeyi alnu;,lardxr. Esir a. tou seh'rtni Japonlann elinden nl Almanlar Voronezde terakki ka:r• 
l..ınmTŞ"'.::t. d::. henüz saylı9J belli dt:• 1 rnıetlardır. Bu sehir Shangyaonun dedemiyorlar Almanlar bir yerd.:ı 
ğıldi •. Öğleden sonr:ı dü~manm cenubunda.dır. 1 nehre kadar ~ürülmüşle~. başka b:r 

Vitide netredilen beyanat tankl:ııla birlikte yaptığı taaITUz Cem.ı'bt Honanda da, Sinyong yerde geri çekilmeie mecbur ediJ. 
piisküı tülmüştür. <lolaylarmda Ç!n1iler muvaffakı • mişlerdır. 

:takenderiyede bulunan 1' ransız Siııı:ıl kesiminde düşman 14.15 yetler ka?;enınış!ardır. Voronezin cenubuooa vaziyet cid 
ha.rp gemilerinin A.kıbeti hal~ltında Lt~ tt ınmuz gcc~si Telafüıe istıısyonu.. --...- didir. Bir Macar kolordusu tankla· 
val tarafmdan dilD gece bir be.>n. na kt!?n?Pn yerle!jmeğe muvaffak Atla t•kt rın himayesinde taarruz etmekte • 
Da& JıeFt'dilmlştir. tskenderiyeue o;mt :tııı. Fakat İngilizler, bu töl n 1 e dir. 
ıı.aı. bır zırhlı, dört kruvazör, 3 deı. redeki tepeleri ~llerinde tutuyor. Bir NOfVIÇ 'gemisi YORONEZDEKt MUHAREBELER • 
troyer ve muavin gemiler vardır. La lar. Dil.,,man topçumuz tar'lfır.ana Moskova: 17. A.A. _ Voro~zin 
vallıı beyanatı dun gece Londrncta ağrr surette bombardıman cdi'miş tOtpW&Ddl balı şimalinde ve şehrin kenar ma-
öğrenildlkten llODl'a şu karar veri:• bu kesiımcl" bir miktar düşman hallelerinde çetin savaşlar olmak• 
ml§tlr: t:mk• t:ilirip edilmi~ti'r. Uça.klan• Amerika aonki.nundanberi tadır. Şehrin bir kenar mabalJe. 
şaruar ne olursa oısun Ingiltere- ınız Bingaziye ve T1. hruğ·a hücum 395 gemi kaybetti sinde şiddEılli bir meydan muharc 

hUkQmeti, lakenderlyedekı Fransız ctmiı;lerdir. Buenos • Ayr~, 17 (A .A.) - besi cereyan etmektedir, 
harp gemllerin1D düşman eline veya • "' * Bahriye nezarctindn bilclircliğı • Alman motörlü kuvve'lleri, zapte-
dU,man ..kontrolü altma geçmesine Lonılra, 17 (A. A.) - Libya • ne göre, bö..r denizaltı Atlantiık sa. dilen yerleri acele takviye etmekte 
müsaade etmek nıyetiııde değildir. daki !'lcldzinci ordunun eski ku. hillerine 300 mil mıcsa.fede orta ve cephe grisind blokhavzlar inşa 

Vl§lde ne§l'edllen beyanat şudur: mandam l?"'neral Ri!:i lngi\t;;oreye tonajda bir Norveç gemisi.ııi tor. etmektedir. 64 Alınan tankı ve 100 
"Geçen 26 haziranda Fransız ııu dönmü<ıtUr. pilliyc-re-k ba..tmnıışbr. Gemide topu tabribedilmi,tir . 

k1Urıet.1I Karepl Rommel taarruzu ve takriben ımğ kalanlar şark sahi • Moskorxı, 17. A.A. - Rus kuvvet• 
Alınan • İtalyan kuvvetlerinin Muııra in nHlz Kır al ve bnde bir lirru\na Çlkanlm.Jtt.ır. leri, Almanları Voronealıı bir kenar 
girmeleri mtlııaııebetlle lskenderlye~e U Bu ha;beri veren United Prese mahallesinden tardediİmitler'Cfir. • 
paıtı edilen filomuzun Wbetı ile Bl'al(Ç881 ajansı Blrleşiık Amen'ka deniz ti. SOVYBT TEBLIGI 
meıgul olmqtur. y . I !I!- ·ı~LJ careUnin sonklnun aymm ortMm Londra: 17. A.A. _ .B.B.C.: Ruslat 

_,,_,_ d tre"" l·keııde.. enı D 8 11U5 aı an annı da ~ ... _., __ ~..a-- 3"" 
Frarms amı........ a .. ., .. • "-IS'"llC "'aw1e ~v gemi kay • Ahnanları elan ;vOllODes fe'hrinıde 

nyede filo bqlmm&Ddam amiral sörclGlv betıliğini ilAve ~tmektedlr. Uılmaktacbr. DOn gece ~naı tebbli 
Qodfrey'ye prekll tallm~tı vermlı • a...-- V1ti, 1'7 (A. A.) - .AJ.nerika linde f6yle d.enllmetiedir: 
... _. ·--nız .__ ........ _._ taundertve Loaıdra, 11 (A. A.) - ..,___ a.-...ı..._ n _...... --a .. __... ......... _ 
~· .&Daw -n wwUWM "ki be gUnll lngl.tere4e bir meJwlıte -~ e-~ -v&" <AllUDaO.UUU. "KlfaatJmız, ıe 2'«runmllıı ~r()ıo 

yt tahliyeleri takdlrln~ma. bilyük bir ~ IQwet ect.D iki .Amerik.an fi1ıe!ııirıiın Atlantlkte neı mıntakalannda OUPJ.tlllalarda 
l'raDllıS mo.u en 7akm -"--'-'- +- Jara1 ve kralir- -t.....m.. ord••w•• torııllleoerek ıtıa.tmldıfnu bildir • bulUDIDQflardır. Cealıenin diler 
ama gideeektlr. Jlllel' P-'"UUWI ..... eııi ~ ~Ucı1erd1r. melı:t.edir. kesimlerinde dere deler bir de-
keDdel'lJ9JI wkede~ imkb • y • Bunlardan biri Mehib körfe • ğişiklik olmamıştır. 
amblı .arpmld& kallrlana. ırransız zinde ba.t.ırrhm}trr. . Neşredilen bir RtM ilavetebliğine 
b&Jftll altmda hbnderiyede kala • de i'ra.ruıız ba.rp gemileri hangl prt. Amer.ka • Fın münasııbatı ~öre Voronezde bazı kesimlerde ilk 
~. Hlçbil' ını~tıe lngUiz kuv. Jar içinde bulunura& bulunaun, bUDlaı' g harekete geçmek kabiliyeti Sovyet 
vetlerlnl ricatıed halinde taklP edemi h&klanda herb&ql bir lddlil .e'rdft. (88.§tarafı 1 acldeJ l · r d i 

7
eceldard11'. mi)'eceğini taahhtlt eyleml§til' b be ... lrml"'l.t'ds. ik' Jek t erın e ın .ed r. Almanlar, burada 

•A.....ıır albn Fransız hUkQmetl, bu olavıAn Bir. era. r ),- ı mem e müdafaaya &eQnek zonında kalmış 
Am1ra1 Godfroy hiçbir --v- " r,ra&mda diplcmatik münasebetle- !ardır. Ruslar ih'tiyat kuvvetleri 

da ba gemilerin yabancı ellere geç • leııik Amerika .hükQmeline bildirme. •in k.esilec~ umulmamaktadır. setirhnişlcrdir, Vaziyet Rusların le 
mellDe mtıaaacn etmlyecektlr. 11 bir vazife ıı&7dığmı kaydederek Birletlk Amerika.nm Sovyetler Bir binedir • 

Ba tallm&t mO.tareke hUkl\mlerlDe i§gQderden bu blUWSt& malQmat aı. liği YanlDda ._ alması ı'n+- e • 
•A t i ti .,._ .._ Ruslar, Milerovonun cenubu gar .. ---... mutabrk ve bu ltlbar1a da maaını rtca ve ııunları i.ı.ave em 1 r. den hAdiıııeler sıraamda N....,,,.,. ...... 

uaa""&,1.... ın. -·,, -·• kisinde ilstün kuvvetlerle çarpış • 
Vl-badendeki mütareke komlsyonu "Btlttlıı bu belirtiler yilzUnden, hükOmetıinin Fm!anda 1·1- mtlna • 

.,.. tıktan sonra yeni mevzilere çekil• 
Da blldlril-'• bulunuyordu. gllizler tarafından tatbik edilecek tebetlerini kedmeaııi• oJıdluğu llt''" ....., ,.. - mişlerdir. 

1 Temmuzda. Fransız h1.tk.QmeU btltün. §lddet hareketlerhıln fevkalA- tasına işaret edUmektedir, Bu mü Donun merkez ve cenup cephele .. 
pft. Amerlkımm Vtp 1.§gü~rile yap. de vahim olayıar doğurabilecek ma. nasebetlerin lkdilmeımeı!ıi Finlan • rinde Ruslar geri çekilmekle bera· 
uğl b!r görtı,me sırasında, İakendew hiyette olacafmı Federal hwrotnetill danm Amerikada uya.ndırdığ? sem her, muharebenin muharrik nokta 
riyedekl FraDsm ftlon komutanına gözttııden kaçmıyacağı emnl,eUnl patıjye ve bu memleketin harp~ sını teşkil eden Voronezde büyük 
bUd!rtlen talimatm bir auretlni tevdi bir daha teyit etm.l§til'. vugcÇmeei Umiclimn bt'fS}enmektc gayretler sarfediyorlar. Alman ile
edeıek Franmı htıkOmetlnln ber çare Amerika l§gtldert erteal 3 temmuz oJmaama atfedilmdrtedir. Birleşik rileyişinin yavaşladığına dair ema. 
ye bat vurarak bil filoyu kurtarmak gUnU Fransız htıkbıet f9llne ıu no. Amerika menf~ Blinlanda r.eler vardır. 
arsmuııda bulunduğunu ta.arlh etmı, tayı verml.§tlr: menfaaımm -ıttik,... bkibirin<Un 

_. •-- ..,. "" Vişi: 17. A.A.- Donetıı: nehri ke· " tn .. m. kuvVetlerl lskenderiye,,. "Birle§ik Amerika devlet relal, ue aykm dUpn:-'-= ...uiım-. Ameri • 
a- - -~- siminde Rm mukavemetinin kırıl• bopltm&k zorunda kalırsa, F:-ansız kenderlyede gözaltı edilml§ bulunan kan zi:mamdarlan henüz Finlandi• 

•- illzl ı 11 b ı dığı görülmektedir, Almanlar yent.. htlkOmetlnln. bu filonun .uag er Fransız gem erlııin hiç ir sebep e yanm be:rpten ,,........,._...;.;ni ümit 
k bul • ı ._..._ ...... .,,. den ilerleımi·'er ve bir hava \tanı• ta.kip etmek mecburiyetini a e~ Alman • talyan deniz ve kar& kUV• ~tedirler. v-~aı Ya.mı.er • 'l-A 

•·'-dird ııe l.Dde u ri ı ı d" -'nl h "•~ '~"'9 nı zaptetmişlerdir, Burada 15 uçak mtıeceflnl. bu _ e e r ve e n n et ne u§memeaı er ...... haymm Finla,ndııınm hup gayele. 
bulmUm ber va.aıta ile kendileri.Dl m~ kundan arzu eder. rl baklada :yaptığı ibey8118ıttan be• alınmıştır. 
daf&a edeceklerinl belirtmiştir. "Birletik Amerika devlet relli aynı ri bu memleket baklanda Ameri • ROSTOP VE MOSKOVA HATTI OC 

+-- ı U YERDEN KESiLDi Am1ral Godfroy, ~Ulzleri r ca e. zamanda, bu Fra.ıwz barp gemileri • kada duyulan aempati aızalmakta.. 
rt h&UDde taklp etmemek kaU emrini nin harpten aonr& J'raua.ya iade e. dD'. Maı-el&l beyanatmda biltin Vişi: 17. A.A. - Moskova • Ros· 

lk bl h•"'Lııesi ·"lm ı rı do tam·-• 1 ta fta tof dem1rryolu •imdi ilç yerinden aımıatır. Eğer llersae e r ..... ... e e ne ....... y e ra r • Kan:linlıı Fiııl&.nıdıaya ilhak edile. ., 
gibi yeni blr ındkast meydana çıka . dır. Bu husuau İDgiUz htlkQmetlM ce1'ın~ &6ylem.ltti. Bu t-:ı...:ı:~ _ Fin kesilmiş bulunmaktadır. VoroneJin 

ti •· blm b ilı ı. ld"lh• ..ıw ......_ ___ harp ~ -...-...e cenubund• bu demi ....... Junun 50 cak oıuraa bunun A.kibe C)On. va ll..,.rm-? 0 _ .. a..... ...&......... hudutlarr 1918 deld .--. ..... : .. - ~-=- .., •J-
iı rt •- A rtk ..... , ·-,,........... 'kilometrelik bir kınını Almanlar oıacaktJr. gem e n... me &DJD m~azaaı lecektil'. 

l'r&mıZ J1ıııamaeti, her l'raıısız altına tevdi edilmeııinl de tekU.f e • Umumi auretıte hAsl olan kana• kontrolleri altına almıflardır. 
---'" F __ .. o•·-k do B edblr -- -''l rhı'- Vorone1· dola•.ı..nnda ise şiddet• harp gemtabıtn.......,. ra.-... 'uu.. r. u t ' ... ~ .... aız ge .... e ... ate göre Fin• Ameırilı:an m.Unase • ;,-

kal&bllecetlDi '" baııun eıııuıen mu • Sllveyt kanalından gegerek teeblt e- betlerinin ist:&bali Fiıı11ımdamn. ;... li çaqnşmalar devam etmektedir .. 
tareke htıld\mlerlne mutabık oldu. dllecek emniyetli ve uzak blr aığı • ıneriltaDI11 harp gayretim zoıslaş • MAREŞAL MANISTAYN 
ğUDıl bir daha teylt eder. nakta harp sonuna kadar kalablle • tırmak için Alnıanda ile y&.ptziı BOKRESTB 
Şlmdild prtıar tçlnde Franaız htl • oekleri manasını muhtevidir. Bu yer, işbl.rijğinin dert;eesme ba.ğlı ola • Bükreı: 17. A.A. - Sivastopol 

k6metl. gemllerimlzin aerbeatçe en ister Birleşik Amerika, ı.ter herban. caktır. Murıım.n.*8. taaırnız için fatihi Mareşal Von Manigtayn, Ma · 
yalan FranlllZ ıımanl&rma ulqabll • gl blr ba§ka Amerika climhurlyetl btl}'ik't Almıa.n ~ Fin top- ~ AntonıeSkonun dlveti üzerine 
melerlnin COk mtınaalp olacağını dU. kıtasmda olabllir. raklarıoda triıphrıdıığı takdmle Fin btinıbat e'tmerk için Predeale git • 

,unmektedtr. "Eğer herhangi bir Birleflk Aıne "/ landa ile Blırlıeşik Amerilka arasm• _m_i,;.ıU_r....;.. ----------
2 Temmuzda Alman tıqkomutan • rika limanı teklifi l'ra.ıuaz hQldlmeU deki DJ:Dnaselbetleıin kee!leceğine 

lı#I ile ltaqa hQ'kQmeU, amiTal God. taralıııdan kabuI edilmez, bu huauata ~phe -yoktur. eı•r aşçı ., ... çaragvı 
frfJ7e verilen tallmatm mtltareke bü maltUnattar edllnıiı bulunan 1ııgWz ttS 
kOmlertııe mutabık olduğunu taedik btlkQmeU, bu gemilere Stlveyt kana. 

... netıce oı.aru: kendi bareketıerın undan geçmek.emrini vermekte hat. Val·ınt·n 9ayı Dlldllaa alarak 
de bu bQ.ldlmleıe uydurmağı taa h • lı olacak ve bu emir kabul edilme • 
bOt etmiflerdJr. A-,ıu gtın Birıe:'k A· dlği takdirde, dU,man ellere dtıpıe. Lutfi Kırdar bucün A.ntigon lllr laza zorla 
merlka ~ de bu hususta mek maluadll• gemllerhı tahrlblne mümeaaiHerine bir ray tecava- 9M•ı-
ma11llnat wırDmift1r. Blrlqtk Ameri. başlanması emrinin tatblkmda hak :ı- ua IU va 
ka bDkQmet.tDe ~en Fransız no. kazanmıt bulunacaktır. ziyafeti Veriyor Beyoğlunda AynalıQellllede atçılık 
tam metD1 fD1le ,ezıımııtır.: "Blrle,1k .Amerlila devlet Reial, bu Devlet KonaervatuTa.n tlya.tro ta.. yape.n. Yorgt blr gece ozra.tı: latefo 

1 _ Alm8A lıqk.Omutanlığı, la • makul tallmatm ll'raDll&DID pıefl be. lebesl tarafından halka verilen ADti. ,He birlikte yoldan geçeıı 11 yapnda 
kenderi)'edeld J'zaD8IS merkez kuv • kımmda.n kabul edilebilecek oldufu gon temııUlertnln be§lııct ve sonuncu. LOtti~ adında blr km, kendlaine 
vetlerlDe verllen taıımatm tamamtyle l1ınldbıdedlr.'• au dtın pce Be70flunda. eaki FranmZ 79mek vereceklerlnl 11Ö711Jenık dtlk . 
mtıtanb h1Udlm1erlDe mutabık oldu- HOkOmet 18f1 L&v&ı, Amerika no • tt,aUonDd& verllmiftlr. Salon, bl • kAna alm.tflar ve her 1ldıll de kUçute 
IUJl1l kabul e4eıek Fra.UIS Amiral • tamma hloblr zaman kabul edtlemi • rSnc1 teman.de oldu.ta gibi hmcahmç zorla taarruzda bulunmUfla.rdJr, 
1Ik dalreııl tantmda.n verl1eD tauma. yecek tekllde YUll4Jlı ve 2 Temmwı doluydu. Çocuk tedavi aıtma almımf, yaka
tı badlJ9ll tatbik •tmJI bQlunmal&n da metinleri bildirllen A1ma.D • ııaı. DUD öğleden sonra da Emtrusnu ıanan suçlular tevkif odllerek aau,-e 
prtlle, laeıı.derlyedeki bUtOn Fran.. yan cevaplaruıa. ait muhtıraya bir Balkevi tare.fmdan ev salonl&rmda Udncl ceza mahkemealııe verllml§ler• 
m haıP pmDerl h&kkJDda. mUtare • kal'§llık ayılamıyacaır hU8UWlla artteUer prefine blr c;ay ziyafeti ve. dlr. 
keıolP. 8 mal maddeal hUktımıeme derhal Amerika lfcQderbalıl dlklrat rUınl§tlr. Ziyafette rejlaör Karı E. 
gon muamele ppacaaı t.emlDatuıJ göZUDO oekml§ 'ft bu llOta7& prekll bert de ham' buhmmuıtur. 
verm1ftlr. cevap verilmeden evvel 'bir kere da. Vail " Belediye Relsi Dokt.or LQt. 

1 _ ttaıpn. htlldmMU ıı&de ve k&U ba Birleflk Amerika. harlcl,e DUl1' • ft Kırdar da, bogtln öğleden sonra 
ıekl1de mtltanıke bt1kllmleı'ble 117 • lJlmdan soruımaamı llCOder Tuek .. Takalm Gazlnoaunda artistler şeretı. 
mak un.nm :unDf.I ~ t.wderi~ daD m:a etmlatir. _ ne bir ca.7. zl7.&fetl verecektir. 

Dahiliye Vekili ıeldi 
Dahiliye Vekili Doktor Fikri Tll· 

zer. bu sabahki ekspresle Ankara• 
4aıı şehrimize gelmlftlr. 

ilerilemek ınsanıarın tepesi
ne çıkmak demek değildir 

Bir i11Mn belki tlehô. aahibitlir; belki dinamik 
bir varlıktır. Fakat etralıntlaki kimselerle temas et. 
miyecek tlerecetle kibirli ve sevimsiz ise hayatta ka. 
zanacağı muvaffakıyet kü~ük veya sürek.iz olur. 

llerlemelr, insanların tepeaicıe çıkmak mcincuın. 
tla tleğiltlir. Belki onlarla teması kaybetmeden ileri. 
ye tloğnı atlım atmaktır. 

.AKDEN1ZDE 

Bir Türk gemi
si torpill'endi 

Karaya oturan geminin 
kurtanlmuma çalqdıyor 

Aobra, 18 (A. A.) - Haber 
ald.ıPmza göre doğu Akdeniılde 
2.000 tonllA.toh* bir Ttl'l'k petrol 
gemiai torpilleıım4t ve ~i kara• 
ya ot.unmıştur. Gemidrı kurtanl • 
masma. çal1l!Jlllmektackr. 

18'e te,kllltı 
(Bqtarafı 1 aelde) 

kurulmuı olan ofislerden b&zı1arınID 
blrle§tlrllmelert auretue bu te§kllltm. 
kUc;tııt.tllmesl lbtimall vardD', 

Vanlac&k karara lntbıaren lqe 
teıkiı&tma JUlden memur alıllmlyıı. 
ulı:, m0naha.l1er dol~ktır. 

••• 
•• •• H-~ - 'l'loant V• 

....,.....,._.. •• 'zll: 
ı.a..aı ~ uıaaml 

)Ok8elll 8&1Di•Do4e tutldıualı: hwba • 
lı&t m&hnltl. tlptıarmıır. - 791111 • 
muı lıtlJdbnetıce bıv .na-: alıD • 
lllllbr. 

Bu Jrarar -~ ~ ..... 
dar. malalGt mmr, JU1at w ~ 
mabaulUDQn taınammdaa: 

&) latUaaal mlkta.n l50 tona kadar 
olan mtıııta.bsWenı alt bıı cins hu.bu. 
batın her birinden yüzde 25 ini~ 

b) :t.tlhaal mUdan 100 tona kadar 
olan mllsta.balllere alt bu cins habu. 
b&tm her blrtndeın J1lzde 3C5 mm '" 

e) tettııaal miktarı 100 tonu tece. 
'lllQs eden mtıatabelllere alt bu cins 
hubub&tm ber blJ1nln l50 tona kadar 
olan kuımmdaıı ytlsde :M5 fD1D. 1500 
tondan 100 tona kadar oıan 'kpmm. 

daD ytlsde 83 inin " 100 tcıınd&D fa9t 
la kımnmda.D d& 7fls4e GO atnııı, 
bedeli P91lnen tediye edilmek sure. 
tiyle devlet.çe ••tm almmaama karar 
verilmlıttr. 

Bu hububatın Ticaret ve Ziraat Ve 
kAletlerl tarafından mUıtereken ha 
arlanacak olan tallmatnamede ya-. 
u müddetler sarfında toprak malım]. 
leri ofisinin veya ofla JUUIUD& mtlba
vaa yapacak olan T. C. Ziraat Ban. 
kamım alım teşkllltma apğtda ya.. 
mıı fiyatlarla teslim edllmeal mec • 
burldir. 

Ba .. baa Flyatlann kll090 
ebllllerl Kr 

1) Bulday 20 
t) Çavdar 15 
8) JılahlQt 16 
') llıllıT' 16 
5) Arpa. 111 
8) Yulaf 18 
7) Akdan 11 
Muayyen mOddetl zartmda telJllm 

edllmiyen hububat bu mOddettn hl • 
\anımdan itibaren aşağıda mtlnderlç 
tenzilltlı fiyatlarla 20 gUn daha -. 
bn almaoaktır. 

1) Buğday 10.00 
2) Çavdar T,50 
8) llah11lt 8.00 
'> Kmr 8.00 
IS) Arpa 7.150 
6) Yul&t 8.00 

Güzel Sanatlar 
Akademisinin tari 11 çesi 

( Bqtu.rafı 2 mıide) 
1ar arumda Akademi talelJee1 Pik 
iyt Dle\'.idler ~. Btl .. 
t1iıı bunlar bize heykeltra§ talJe. 
t;infn nasıl cabltlğmı gösteriyor. 

Bütün bu misaller lı:ind.e ea -. 
terıesan cihet tayini ~anatlar, -. 
basındaki kalkmmadır. 

Hedresetiilhattatin bu mUere • 
seye bağlandıktan sonra bir mttd • 
det tek bir oda içinde Blil'ÜDIDll, 
fakat Saffet Arıkan zıunanmda 
gösterilen himaye ile birden tebN 
11-lnl deiiştiımiştir. 

Tezhip, dld, ebru, hik, dnieillk 
ııadefki.rlık sanatlan lnklfaf et • 
IDİllft'dri. 

Tuin*ef lsmall Bakin, N eemet 
tin, merhum Ki.mil Akdik gibi tts. 
taclla.nn (!llılıpn•laıiyle tezyini sa. 
nat bugönktt hayatta. iktaadi bir 
yola glnniştir, 

Bu pbede çal:ıpn geno bir ku 
bana ayda 140 Ura kuandıimı ve 
bil\'Ok siparişleri de reddettijini 
söyledi. Bu bldltıe tezyini nnat• 
lamı yemi blr hayat kaundığmı 

gW.erİr • 
lleplmd Wllm ki t.ezyiai eanat 

...ıı JUbn 1-ptm clekoru de. 
mektlr rd, onlar, mobilya, l'&ZO, 

halı, leCellde, lmmtıt, perde gibi 
fılJalan t.etidl e4erler. 

GUsel Sanetlıtr AbdemW ba ~ 
~ istifade ederek llk 
defa olan.k plyasaJ& ntmaneler 
\'ennek ist.lyor. Sftrprizlerle dola 
~ gUntt ·~eak serginin 
ma1dJeli hakkında dayc1uklanmı • 
sa ve okudakla.rmuza göre, Aka • 
demi yalnız hayata değil, lktıs:adi 
Ve içtimai hayata ti& ~ ili. 
tiJor. Ban çok sevindik. ('linkli bir 
zevk l~ne tiddetle OttiyaeDDD 
\'Br. Damı kim bıkAr edebiltr! 

NERl'MAN KliKTBAY ................ ,. 
ll11n1•aia atıcıldE 

mlsaltakalan 
J&pdacak 

İstanbul atıcılık ajanlığından: 
19 • 7 • 1942 Pazar günü 81tleden 

eonra SareJbıımn poliğonunda ah• 
eıhtı: 1Jn1P nriiAtıakaJarı yapılacak. 
tır. 

Bu arada Beşiktaş, BeykM, San .. 
yer, Üsküdar, Kaoıköy, Batnid~y. 
Jıençlik klüplcri mükellefleri ara
sında da teşvik bu musabnalan 
yapılacaktır. 

AIAkıkfarların Pazar glinü saat U 
de kadar ekip]erin isimlerini havi 
cetveli poliğonunda tertip heyetine 
vermeleri rica olunur. Bundan baş. 
ka Pazar günü sabah saat 15 den 
ltibaren müesseseler klii.pleri a.ra• 
sında bir mükAfath ahş miisabaka
sı da yaptınlaeakbr. Bu mfüıaba. 

kaya fştirAk edecek müesseseler, 
yalınız üçer kişi ile dahil olabilir· 
Jer. Bu müsabakada kazananlara 
müktıfat 'e lakoirnamc verllec.eık• 

lir. 

DiLEKLER: 

Çırçır - Haydar 
caddesi 

'1) Akdarı '1,GO I . 
Bu llOJl mtlddet 1artmda da maı. ruanlann yürüme.ne 

l&rmı tuılm etmt,en mo.atahalllerin müsait bir hale konması 
mal koymalan m1lmktııı olan blltUn isteniyor! 
191'1erl aranara.k bulunacak mallar Fatihte otu-an bir okuyucumu 
&lm&ealı glbl ealıtpleri hakkında da ytUıyor: 
ltllll Korunma Kanunun ceza! hO. "Fatih civarıqd'.I Küçük Mustar 
kllmlerl tatbik olunacaktır. Paşaya kadar uzanan Çırçıl' • h.,l· 

Bu teblilimlze eaas teıkll eden 8615 dar caddesi otuz sene )enberi en u 
ve 386 numaralı kararlar 2/1838' ve fak bir tamir bile gl>rmedıjindeıı 
2/1888S eayılİ kara.rnamelerle mert • ne insanların yürümesine ve ne dL 
yet mevkUne konulmuJ-*p bunlar nakil vasıtal rıı n girmesine mu· 
1'1.'1.19'2 tarlblt Reaml Guetede ın. sait değildir. ı tası olanlar b • 
tlıar edecetklr. cacfdeye girecek ce aretf gl>slere 

ZAyl: cek şoför bı Jamadıj{lanndatt dok . 
Şehremenl Nufus memurluRuıı· tor getıremem kte ve hastaları- ı 

dan kendime ait olan nufus cüzda. hastahaneye k.aldıram~maktadır 
nımı kayıp ettiğimden yenisini ala- lar • Her g6~ bı~lerce ınsanın geç 
~ d __ ,_. • . bük Ü kalm-r mek roecburıy tın c bulunduıtu bu 

Ca3ım an !PC6AlSının m i 1 "rü . 
· t caddenin nsan arın yu mesıne ft 
mı.ş ır. ı · 

~dres· nakli vasıta arımın da gı~sin~ 

~r~enl Seyit Ömer Glindelik- müsait bir hale konulması için hbı 
çl sokak No: ıs metlerini .esirgememesini 'VAii V" 

lluanollu Faik Seosl>z 313 belediye relsimizden rica driz ... 



• 

Jltısralarda,n am:m1----........ ~ 
Bir lllimon s11knıak 

iiızım l .. 
Allah kımln v:ııı;:ı, şıfiısını versin. biııın bn~·nn epeyi zıımandır 

ha:st:ı, zıw.ılh nefes d:ırlı~ı denilen usursuz, herbııd, mendebur. illt'· 
ie tululdu, çcl:cr dıını~. 

Sert havrı dokunur. rutubet, nöbet yapar, sıcak zarnrlıclır. Yol 
:>ünınıek kriz gcllrir. Merdiven çıksa lıoı?ulac:ık gıbl olur. 

Uogaz rasJı d:ı lıaşkn bır clerd: Her şeyi yiyemez, hele tava• 
da kız:ırlılnıı~ şeyler yasaktır. \'elh:ısıl köıü, mnslbcı bir h:ısı:ılık,:· 

Gecen sün, bir bulıı·nn ııeı,:irdi. Lımon:ıtn ile hir il:ıc '\'Crll~Ck l:ı· 
zmıJ,ehli . .Evde kalın:ımış, Jı!zmclciyi lııııon almıık ilzerc gönıleı. 
dim. Aldı, uclclı. A vucumn bırııktığı p:ıral:ır, güıüıııe :ız gözüktü, 
sorüunı: 

- l\nı;a aldın? . . 
- 1 anc.si fi:i kuı uş 1 
Gi.ız't:ı im ltıl t.ışı sihl bü)"üdü, şnşırrlım, hayretler kinde kal· 

rlım. Honl ııercdc)sc kı!ı;ıık dilimi yutnc:ık, h:ı)·rellın<it>n p:ırmıı#ı• 
:m değil, ı,iJcğınıl ı~ır:ıcnktım. 

Go. Ol!h orkl, beş on ~O) suzun 'e uğursuzun eseri olnn vur
ğuııculuk, scıyısız cı.hnıno a)'rılmış ve hic bir esn:ıf bunılıın mnh• 
r .!nı k:ıı.n:ıınış, ılii maş:ıll.ıh he;>si b'r cok aksıyon almış!,. lşim:, 
ınc\•kılnc, duruıııuıııı ~öre, lı:ılkın ensesinde boza pfşlriyor'ıır, bir 
ınOlı i~tcılikleri fııılıı s:ıtıyorlar, k:ısııl:ırını ve cfizdrınlıırını şişlri· 

:r;,rlıır. 

Bu~tin, limon ru:rao;a korsanlıırının himınetile lük« 
cş;,a nıe)anınrı sirı.lı. Yalınız fakir lınsıaların, vazlyct~eri pek i~! 
ohnay.ın vatandaşlnrın desıl, hfıli . ve \•okitlorı yerlerinde olnnl:ırın 
ılo. burunhırınlla J,ir ilk b:ıhnr çic~Hl 17Jbı ko\. !lor. 

Jlu çatık zi'ılılrin, sırıl:ın bnlınını seyredip sıılınck nıl, yoksa 
aglamak ını lıhıııı, bllnıenı 1 Faknt lıildlğim bır şey \'nrsa, bu işin 
önfinü ıılınnk icın, ııııclral.ıaz tuzaklarına scı1ce bir limon sıkruuk 
scrcklıı, 

1 

Ruzvelt ile Klemanıo 
Birleşik DevleUer Amerlkası 

Oiimhur Reisi, Günde iki defa, bi. 
ri &abalı, diğeri ak.şıım olmak fize
ro, yerli ve yabancı gatctclerl, mat 
buat konfronsında kabul etm~· 
tcdir, Bu konfransta, her aıneteci, 
bu gllnkü harbe ve vnziyele taalluk 
eden sualleri, Cümhurrelsinden 
sormakta serbestllr. Roıvııt de, bu 
swrcllc umumi efkArı anlayarak, 
gazetccllerl tlinden geldiği kadar 
ten .. irc çalışır. 

Bu us!il, daha 1913 acncsinck, yi. 
ne RoZ\·elt tnrnfından meydana go• 
tirilmlşti. O zamanlarda, Vilsc>n , 
Cümlıurr.eisi bulunuyordu • Bu 
günkü Cümburrclsi de, devlet iş• 

lerinc yeni lıoşlnmış. bohri:re ne _ 
zıırcti sekreteri bulunuyordu. 

Hozv:!lt, bir kaç sene sonra, 191!) 
senesinde, Amerika kuvvetludni ter 
tişc E:ilmişli. Bu rırs:ıUon istifade 
ederek, o znmıın, Daşvekil bulunan 
Klcmnnsoyu ziyaret etti. 

Klemıınso, Ruzvelli görür gör .. 
mcz, pckhüyillc bir hiddetle: 

- İşiniz yok mu sizin? Nooir 
başıma sctirdl~iniz lıclıi ... 

Deyinc.e Tiozvclt şıışırır ve: 
- Ne demek lsleıllğiniıi anlaya. 

mıyoruın. 

Diye cevap verir. 
- Cıınım, nnlnmnyaeak ne vor? 

Gn:ze1ecilerimlze, nAzırlıınnızın , 
gllndc iki dorn gazcıeeilcri kabul 
ettiklerini söyleıınişslniz. Gazeteci. 
lerimiz de, ıuttur-Oıılar. Bizde de 
bu usul lntbik cılilsin, deyip chırıı. 
yorlnr, fslediklcrlnl reddedersem , 
tenkidl~rle kı;fnmı nflrıtnc:ıklıır. 

Rozvcll, Klamcnsoyu memnun 
etmek icln: 

Şi1'1Dll."1'~ KADAR ÇIKAN 
KISHll ... ARIN HULASASI 
B~r lk.n.ndii gUnU okşamI Kenan 
Fc-.rit od.3smda l>!en karmına alt 
hatıralarla dUşilnürlten oda lt:ı• 
pmı açılmış ve kız.t ümıt içeriye 
girmiştir. On altı ynşında o~n 
ttm.:t, ancak on dö!"t ~ın<.la 
görlincn çelimsiz ve çirkince: blr 
kızd?r. Bah:ısınıı sUtannesilc b~ 
rab:n- anne inin lJ\ezar;nı zıya · 
retten geld! ğini sö:rkr ve me
zarın ir..er'...ndc gördUğü mu11tt• 
şem b'r <fo'.ieıl: demetinden b-ıl • 
scder. Keruı.n Feıidln bu -çiçek· 
lerln bir ~fa.ret mtlslC!}3l'ı olan 
nrko.dn..'jr f':-.hı-l Pok tarafından 
bırakı'mL~ o'du~'Un·· ~öyler. Ve 
kızın~ nnne.,'r.'i~n bn.hse baalıtr. 
Anne!li Ümid' rloITT?rdukt::ın cot .. 
ra ölmüştür. Ümit zavo.Ur kıclı· 
nı hiç truımııyo:-, fakat çok glJ· 
zcl b!r l:nrlrn ol:ın nnnes1ııe Iıi•; 
be:ızemerl ı;;i için llzlHü~ or. Ba• 
b:ı.cı Ümidin bUyil:k anne&~ 
bcnr.cdğini söyler. 
BüyUk \'e t.c11lıa balıçede tceaıılllli 
"ynhtu fıl!'lse<Tiyor Ye y&\1lıJ ııe! 

.. tınrk? •l'iy1Uvord11, F31t:ıt t1nılt 
yalnız delf ldl :Uı;an bir ku5ul'J tı. 

Bir küçücük fıçıcık, 
içi dolu turıucukl 

LAEDRi. 

- Peki.. llu batnını, deıılın1 tas
hih edtceSlm. 

Diyerek çekildikten sonrn, sıızc. 
tecil eri topladı ve: 

- Nazırlarımızın, gozclecileri 
güftdc iki defa topladıldarını ,söp 
lcdi~lmc lnnndınız mı? Du, pııla\'

rndon başka bir şey değildi. 
Dedi. 

Rozvell, bu h5.discyi halırladıkcn 
gülüyor ve: 

- lşt.e, hu sayede Klem3nsonu'l 
tev('ecühünil kazandım, 

Diyor. 

Harpler kaça mal oluyor 

Asırlar, medeniyet fl<ırledlkcc. 

harplerin mAliyet füıtı dn yükseli~ 
yor. Şimdi ise, harp rnnsrnrıarı, D• 

k•I alınayocnk kn,lnr yckiınlnra lrn· 
liğ oluyor. 

1859 İtnlyn hnrbi, 1,5 milyar nl. 
tın franga mnl olmuştu, Sonra 181i6 
senesi AvuslUl'l'!!-ı\lmanyıı harbin· 
de, harp masrafı, bir milyar fi5fl 

mil)·ona 1854.1856 Kırım hnrblnrle 
8,5 milyara, Amerika dahll1 harbi 
de 25,!'ı m lly:ıra, geçen hfıyük horp· 
le io;e, 1 000 mil~,'or allın frongo 
yilkseldl. 

Ru kadar ç-0k parn, ne suretle ır .. 
mln ediliyor? Hele şimdiki harp 
mıısraflıırınn nnsıl ı::ır" bulunnbili. 
yor1 Kolnyen: millell•rin serma· 
vesinden vergi nlmnk surelile ••• 

!nEıillerenin , bu h:ıı-pte, sın 
kendi ihti:rncı fcin günde hlr ml!
yar frank snrfcttiği clüşünülür5c, 
neticenin dehşeti nnloşılmış olur. 

Ruz\'ell ile Klcmenso: 

kardığı hafif gUrUltUye başını ı:c • 
virdi. füı.rşısmıfa bir yabancının 
ı10rılul,'lln11 gönlü. 

Kapı önünde durnn gayet iyi 
gi~·innli!'1, u1.u11 hr.~·ıu, zarif \'f! genç 
hir nila.m l<erıdislnc tıaluyorclu. Ci • 
mit birdenbire f;.U!OtU, flİrltaÇ Odım 
fJ.erlecli, kıpkırmızı olmuştu. Hem 
mahcup ohnu!J, hem de tıimz •Jfkc· 
lenmişti. 

- Ne istiyorsunuz? l'fendlın 
' clecll. Ken!\.11 Bey e\'cle ılcğil. 

<:enç zlynretçl, ge'llç krzı gürilr 
~i>rnıez hemen ş:ıpkMıııı ç.~,am11:} 
\'e sel:lmt:unıı;tı, Gnyet sakin bir 
ta \'ırlR ca' ap \'Crcl i : 

- J{en::ı.n neyi h~l< lycceğlm 
kliçUlr hnnmı. 

Ümlt, cUretin• hayret ediyordu. 
O ise clurmn.•J~ n t elıessUm eiliyor 
\'e hu n~<ı'I tc~ ... <ı ,llm onn ince 
bir nıiina ,·rriyordu. Yeşile yakın 
Jrurı.unt ~öz'cri, c:imsiy:ıh \'C lmlm 
I.aşlım n.ltınıla mUsfi'< bir b;ı.!nc;ln 
gülümsivcre!c genç kıza b:ı~ııyor~a. 

- Siz Bnyruı t~mitsiniz, <lcğll 
nıl? 

t~rnit, b:ı~IYlc t.as<l;l< etti. 
- S'z beni t:~lki de lıatır1ııma7~ 

sınız, fakı.~ b:ıbanız her halde size 

'"-T""'"'"."'"7 - - .,., .. .~ - 1 --- ~· 

Günün şahsiyetlerinden ı~~~: 
D 

A a ı n e ı 

D tor Vilyavn Tampl'in 
şahsi9e i ve kanaatleri 
Bu zat, ingilterede, Dlni, içtirnai ve 

i tısadi bir inkılaba taraftardır 
S ON gUnkrin ali:.~.a), üzerinde l ilk ileri adandnn sonra., imdi de ı !.i.stemi, Allahıo nnuc:ann mu1ml'f 

t-0plıyaıı J;t\ıliselerindeıı Wrl yeni ruhani reisin memuriyetini tir. Her vat.lndn ıı. ki'ıfi ve enıiu 
,.e iki mntbnntmm ,·erdikleri ebem I tasdik ctmcl<L:! dini sahada. dıı y:::· lılr lrııdln munyycn bir lı.tirnlıat 
ıniyete göre, en çok d'kka.ti celb•. ııi b!r lınmle )apm15 bulunuyor. müddeti ••• Cemiyetin hnyrma çrh 
dc:nl, 1ngiltc:cdc, nılınni reis.il\. , :r. ,\:. * «anlara mUltii.fnt. 
te , okun gelen beld.enmedfü deği. Anglikıın kili esinin yeni reisi - Bunln.r<l:ı.'1 bl\"kn, yeni ruhani 
!:iltliktir. bnş pi•':mpo \'llyarn Tnmpl, bugüıı reis, yine ııynı rıımlesinıle, fabrikıı.. 

JCnntcrbiiri has piskoposu, 1ng!· GO yasm(l:ulır. t'ılarm 'htlrn,.larını tal•hih ederek 
Uz re mi dini olun Anglilmnlığııı O, 1822 sencnintlc, bnhn'!mm pis onlardan hm~ılannın i~tımnilcştlril 
<ııapa)sı demektir \'c onun, ana • kopos bclundnğu ı;ksetcr arayın. meler'nl, hilh:ı.,.., n fayd~'ı şekilde 
nccl .ingifuler iilcr:mle yalnız <.11• da doğclu. ilk senelerini, trun ı>a • ı.ullanılınıyan arazinin <'emiyct na• 
ni değil, içtinuıi, h:ıttü siyasi ııu.. ımzcıı bir torlıl~·c altında gcçlrıli, mmn znptediJrn,. .ini i tiyor, 
tuzu rnrdır. Sonra ''fliig11l \'e Do.iyot kolc-jlerin • • • 

Şinııliye kadıı.r, 77 yn.rnn bnsınış f1c t:ı~si1ini ikmal etti. tn~ilterrd .. , bıı~lin, :v nl l\nnter. 
olan Doktor Lnn" Jinnterbüri ba.5 Vllyıı.m Tıımpl, papazlık hayıı • lJliri baş pislrnposunun fik1rlerl, 

"'' ( el ......... ln.rını ilnı·,. r•ıt ·" nl m\inaJcacn m~\'7.UU huhınuyor. Bir Jl!:;kOf,OSll bulwmyon.lu, Iln •r:ıt, Jıa I~ n, ..,.,.._7 C "' Cue • ., -
di clrrin <'creynnı kn.l'f.ısınclıı. ihti. clıgı yeni lmntuıtlerlnrlcn hl(' uy • kısım ~nzeteler bu filrlrl.eri, bir 
yarlığmı \'e<;ile etti \'C unhıı. gene nlm::.<iı Ye~ niulfımnth, lmı1rctli. bir rulı:ıni rel ... ·alıı<otırıınıaıkcn c1lger 
bulunan nıes!elrlnc;ı Dolttor Yilyam hntip oldugundan dolıırı d:ı, clal< • r.nı-ctc'er de, ihtl~nçlıırı hı~ılnyn 
Tnmpl'<:? me,·kilnİ terket.U. Jlcle Jmti üzerine t.elmıckte ı:tec1Icme1li. mıya<'ak cJercerde hafif buluyor 

[!Onun fcrng:ıt sebebini anlatnı; Du surette, 1908 seneslndl' "IŞ<:ilr. lıır. 
r:u: ' rin tn.li'? ~·e terbi.resi cemlycti,.no . • * • 

"Jlnrp bittiği zamıın kilisede reis scçıldi ve 1924 sent'Slnc ka • 1 Vılynm T,unpl, bir. mllddet .le 
de, devlet bünyeE-lnde ~le, bUyiık <l:ır bu cemiyetin b:ışmda. ••aldı. t'.\ rap o.ley:ıta.rlı~'l ?tt ~ Vanzb rnı. 

1 h t "htl g'"ril cekt"ır" Bu cemivctl 1908 senesinde da, Alm:ınlnrd:ın ıntıl\nm almak ıs n a a ı ynç o ne • ., , • • , 
cümlesi, ~onro. yeni baş piskopo • hir makinist lmrmuc;tu. Öyle iken \'C onl:ı.rn harp hı1mınntı \'t'rclırmek 

oııu, yeni lçtJmni icnplnra uynn i'ltiyenlerin aleyMncle de tenkldlrr 
Hın: 

''Kilise, harpten sonra, bugün. Yilyo.m Tampl lclnre c\.mi5ti. Oe • <le bulunrlıı, 
ltU ruhani zihniyetin yUrüdUğil yol miyct, partllcrln ve dinlerin teSİ• Ihı rüult?n ele [!azctelcrcle lclıte, 
dnn, tamnmiyle ayn bir yol takip rindcn uzak yasamnkla henıoor, nle~·hte nılinıılm5alnr ccrcyno etli. 
etmlye mecbur Jtnlac:ıkhr." i~çi blrliltlerilc ı;ılil mlinn chetler. Ho\ttor Lim~ıı bl\tün kanaatle • 

!fonaatindc bulunması, bir sürü rle buhmııyoröu. Dunclan ba 1!.n, rlni blltli;i halile, <lolitor Tnmıılc, 
t.efsirlere yol nçtı. nu tefsirler, İngiltere mıınrlf ncı.areti ile ünl • ytırini tcrlu tmcci, onun dn si\yledi 

,·crsltclcrlo daimi tcrnnsını muhn. ği ;ibi fü:,•fottc <le kilisccle de, elıir taraftan ön yenl ruhani reisin 
şahslseti Ye kanantlerl cihetinılcn faza <'diyor, bn ayede, on hinler. ~a~h 1c;!a!ınt y:ıpılmasma tnraftur 
de mü.nala?' aldı; çünlıü, <loktor ce iı;çiye yülu~~li tnh il temin cdi· olrluP,unn ~ıistcriyor. 
\'ilynm Tumpl, bir sosyalisttir ~e Yorila. Cemiyet, lnıJ.!iin de, eski Rant:rbilri lınş pb'mposunun si! 
Anglikan kilise~i, Uk <lefaclır ld, reisinin kurdui'.,'ll e :ıslan muhafe. 1\Cllk n;•:hk tutan 15.00J tn~ll'z li. 
mukaddcnı.tuıı bir sosy"lbt ıınp:ı. zn ediyor. rncıihr. 
sın eline cınaııet ediyor. • • * O ·ı~ iken, veı J rıılınni ı cioe, 

r 
v ı h • · ı ~lmnn hımılınlıırf;,. hnr heye rlBn 

BagUne lmdar, biitün ruhani re. ı en ru anı reıs, son zaman ar. nıiic f'lnn, rcıltı" f:ı:tc: ııicılc-ono hık 
1,,1 L-.. t"- ı diki ıranı rbürl cfa lı;tllcrln çolt okuduğu bir ;)·c,·· " ., 
ı.s er, , ...... " fi m 1 e rhir<.'"İ J.fım >"'t ra•'l.sıı ''cr'ccıtl. 
1!!03 s~c tne lmdar ru1ıtıtıi riya • U~-nnhlr ve lçt~mat ııiwm,. i min· O, fü.;t katınrın hara~ m:rn7.nrn. 

1 
ıro~ ııfukoposunun, 18D6 sene..-ıind~n mi gazcte1e tcfı'i'Zm edilen "llıris. 

ı ı..ı • 1 I •·· , ı t•m.,· J2n mnr f! rcr • ı "bir. oturn • sette bulunmus olan b:ıbasr bile ( e.ı.u cseı·ını e, s ya ... ı 'e 1 nl ,... 7 

ınulı.afaza.tmr idiler ,.e ltllise ana • naatlcrini, !>ll cUmleler ele hulfısa Jnmryaral:-ını söyllyenlr.rt': 
--• • ık etm"ı tı"r·. - Ne ?:nrnrr \'Or. 7.rnıin kntın nesinden bir zerre bile fuunkar ı 

l\nl-1 n<'lnlnrc'a otaruru:r, etmediler. "Cenılyct hııyatnnmn, epeyce 
En bltarnf görii'lü fikir :ıdııınlıı. t.ehlilcell gcdllclerl \'tlr lUillet h:ı • ~~,d~nrtlı jc;arctler, m•vtı ıleli\let 

rı hu (le;.;-ıı.11·ğe bakarak· kımındnn, emr;nl tz hlr ..,örencl ... i 
..... ~ • ., " ~cli;\•or'! fıMla e•lilrflP.i «lhi hir tn • 

"fnrrı'ltcre üze-s-cıc yeni bir riiz olıloY.ıımuzu t.nhmfn ediyorum. H11 ° 
t> uıı , ~ glllz ln~nli\hına ıııı ~ 

gar esiyor." hııl, bllha s:ı, Y:ıroşlnrıln, kenar 
Diyorlar. ınnhaUclerclc pek fena netie-0ler M. R 8•~1 OztmN 

Sebep? Uunu da. şöyle izah cdi. meydana getirlyor. İçtima! sınıfla Venı' Eser'er . 
yorlnr: mn,zdn. ve her sc,·lyedcki vııtnn • 1 

"İngiltere, e\''\'clki lıntalnm cliiıro daşlanmırla., hu gör~nt>lt illetinin 
mcmcl' ls:in, harbin istilzam ettiği izlerini kolayoıL glircbiliriz. Ne luı. 
fcclmillrlı!tlnrn lwtiamyor; çünlni ilnr yazık ki, talim \ ''! terbiye u • 
biliyor Iü, hnrp bittikten sonra, su1Icrirnfz d!! bunu felrı·iye etlirı cltt EmlnönU hallcevi tarııfı:ıjcn çıka. 
csl<i 'nziycti Jdumeye hnkaıı hula. ı·uyor. Hıı~btıkl, çocnklarımnı, p(ln rıl:ın !stnnb:.ı• hıılkevl mecmuııa:nın 
mıyncaktır. O halele, milhim içti • nok.,nnı yi.izllndcn un·i inkişdtıın 
mai kıı.rgnşnhklnra mcyclıın ver • ınnhnım buluntworlnr. ~oııı:lerimiz 
ıncmclt l!,:in, her ~eyde, 11imcliilcn, ele, nçılt h:\\ ıı temrinleri ynpnmn. • 
derin ıslnlınta :dzum \•ıınlır.". mnldıtı kuvvet ve lmbillyetlcrlni i • 

1lk i1'!rl nclmı, Krlpsin kabineye lerletcrnlyorlar, Bunlnrclnn ~elen 
ıılıııma.ı ı ilo teeelli etnıl5ti. n11 hal, :ıarnr, ynl!ısz m:ıclıli <lemi, mnııe' i. 
Jıarpt.cn cH·el, iıı&:fınsızdı ve dii • dlr de: Oıd:ı.r;mı nfamrynn \'e tn. 
tolinecsi blle mulıafnznltiir 111~ilteo mamiyle inl<işııf <'clcmlyen hlr Yii· 
rede lııynmetler lıopmasmı ;nUıç rutt.a harman ruh ela hnsta. ve mıı. 
l'dcbilirdL • riz bulunur." 

Ur:ps !;imdi'! Bl\!iveldl Çörçilin 1 \.'ilyam T:ı.mpl, "J\l.ıı.lvern anıl 
t'll bi!UlUlll dü'ınUIJlı, muhnfazalUi.r :\Her,. ismln{le1'1 nltı ay c\'\'cl nes 
ıııırtislnin en menfur mnhnlifiytll. rettii:-1 ris3lesi11lıc, daha. ileri ~i .. 
J•almt h.l\<liıı.elet' öylf' inl;if!nflnı: ar <lerok, bir ''hıric;tiyan•ık lnlulain,. 
zetti ki enelce' birbiri~ üs.ban fa na lii:mm ~örüyor. İlı>ri sürclü~U 
b:ına zı~l görlllen siyr<ıct prcns·p • t:."nı>lar şunlu.tdır: Biittln lnıd1iz 
lerini. bir ~nycıle blrlcstir<li. tocııldan Iı:!n, talim \'c terbiyede, 

ç.örçil, siyaset s:ılı:ı mda n.ttığı rnilsn\"I h:ıtc \ 'e im1cfın ••• Kıı.pltnllst 

Nakleden: Mozari~er ESE 
Sabri Pek'tcn bahsetml~tir. 

- A siz mlsfni7.? 
Omlt, on3 doğrıı koştu: 
- Tnnıy:ımndım efendim, sizi 

hiç de b<iyle tM:ıwur ctm'yordum. 
- l.'n nnsıl tns:ı\ \'Ur ediyordu. 

ıııız? 

- nüsblltUn b:ıs:cı. •• 
ŞimQi lkl•i üc hı~ırtlaynn lamı 

ynı>ra!<l:ı.r lisUınde yi.ıriiyorl:ırdı, 
- lkıb:ımz nasıl? iyi mi? O 

1.n.•lıt" hı!:ı ınc.ı<tup~.r yazıyor ld •• 
- B" h-ını ttılt iyi. <'ole ~ nzı ~ nz 

nıı:ı.ğı sc\ınc:-; p-<>rçl b'r ~ey ı1y!r. 
mcz ıımn ~\·t'lik',.rinl ele çalı: se,·cr. 
Ilen onu iyi truıırım. 

- n •n de tnnırnn. 
- Az onrn gf'lir. l\'l<'zrırlığn Jm. 

dar gitti. Annc'llin hatıra.sile yn1-
mz Jıa'm:ılc i tivordn, 'Ceıı dP. h:.ı 
s:ıfl:ılı t·c::ık ı:otürdiim. Ornla siz 
mi ı;önr1cro·ruıı: o r;llzc lçiı:0klcrl? 

- E,·et. ben göntlerml~tlm. 

- B:ı.b:1!11 tahmin etti. Bunu 
düşiınıhiğllnü1.e !:Ok memnun ol • 
ılu. Ilcn ele nnrmc gUzel çiçcld~r 
ı;iıııclerdiğini~ lı:ıin size tcşe'klciır 
Cllcrlm. Ömramtle bu kadnr ı.ı;ii7.el 
çi~ek gürmeml ;Um Ulyebiliı'inı. 

- Cicd.ter:i !:Ok mu SC\ crslnl7. ~ 
-rck çok. 
Sonra. yn.ııtıld:ırını h:ıhrlıynrııl• 

loz::u ıl ıa 
- Onl:ın pek ıtc\'ilİ1im için ô. 

. pUyorclum. nen EC\'dild.crinıi hep 
i.Ot mele i tcr'nı. İmınn'ı:m ıfa .• çi .. 
relıl:ıin her r-cyi anlıyarn,dnrmı 

Mtnımn. Bull:ılıılık nmıı. ne ynp:ı • 
)'Jffi~ 

- Neden bnıl:ılnlılc olsun. .• Ba· 
7.1 seylcr in<>ıınlnn1ıın ıfahıı nnl:ı • 
~·ıc;Jı o1ıır. Sfa ı;crçi hcııiiz cok ter. 
rilbMlz iniz nm lıunn hissetmi:s"'• 
ııh. Mr!kt.cb'nlz t.ntil mi? 

- l~\et, falmt hıı nlc :ım 'lçılı • 
yor. Artın bnb!ım bzni birkaç ııy 

111 ve 112 !ne! sayıları bir arada o • 
laralc intişar etml§Ur, 

Bu nUshadn, Dr. Rahmi Dumanm 
(Aile hayıı:ındıı gec;\mslzllt?ln aebe'!> 
ve çnrclerl) mevzulu uzun \'? entere. 
s:ın blr ınııkaleal, İllkencler F. Sert • 
elllnln (Fatih d~vrinde Uk Osmanlı 
altını piyasaya nasıl çıkarıldı), MU. 
nlr SUleymıuı Çapanoğlunun (Eski 
1stanbuıcın Yentcamı nrzuhalcllerl}, 
Mncar tl.llml Dr. Knoşuu Zeybek tUr. 
kUlerı, ErcUmr>nt Atab:ıyı;ı (me~hur 
dUnya destanlarından Mllton ve Pa. 
radfae Lost) baılıkh yazıtarlle ıllr ve 
iılltl'lycler vardır. 

Ne!la bir k pak içinde intişar edan 
(Yeni TUrk)U <>kuyucuıarımıza tav • 
ciye ederiz. 

c.onm bU bUtUn \•anınıı nlacnk. 
- Jlenliz ç-0!~ 

0

eı:ıen dcğ:ı mi? 
- Geçen eylülde on altı yaşıma 

bn tım. 
Genç lcı:ı: bu sözleri, boynu tlnlıa 

'liy ıde ytU<scltıncf;e ı:ıılış:ıral< tıôy· 
lem işti. 

- Affedersiniz 1ıııutnın~t nı, 
Doğ:lui:lmuz znmnnı bili ·orıım. 
neme•• hi ben ele çok ihtiynrlndım. 
Ağır nI,rır C\'C clönclillcr. ümit~ 

b:ıb!\Smm yıızı o<l:ısınm kapısını 
nçııralc: 

- Buyurunuz Sabri ne" • eledi. 
Bab1m neredeyse ı:cllr. A~~ eder .. 
&eniz ~ :ı:ıınrıdn. ohırnyım. 

- Ilı ni çok se\ inıllri iniz. 
t~mit, :ıccnıi b'r e\' hanımı taY. 

r:tc mls:ı.flrfne yer göıııtercli. hen . 
el isi de lc:ı.t-şı~m'.l. geçip oturılo: 

- OU>moblJinizt getil"(liniz "ıl? 
- Getirelim ltUçülc haımıı, otel· 

de beni h""cei"~~·or. 
- Çok görmelt isterdim, 
- Gösteririm. Aldmıa hir şey 

~elcll. Mektebe luıl't.a Wiıe<'.ekslniz? 
- Bu ::ık•:ım cın.ııt c'lolmzda. Ba4 

lıamm e\'dc l:Jl \'1U', Bent Şnk•ye 
Sadi J:ötUrecclı. 

t}mldin gözleri parlıyordu. na-

'! ( Uazetemldu blrlnm uyfaaında 
baolık yanıaı:lakJ tarlb ı:er"-e"etılııl ek. 
1.) erek goncıereceJl otruyuculıHımız.uı 

' •ır ... •r1 mııtılyeu tıal.t otm.yAn ııuı:Uli L 
IA • ,., oarasn ntşrolunıır .J.. 

enme teklifleri: 
* 22 yll§ında, orta boylu, baltk e. 

.nde ycııll ı;özlU, dikiş, ve ev işlerin 
•yl bilen b!r bayan; yaşı 27 den 85 
ı<llldar. cıı az 70 Ura alan memur ve 
~·n meslek sııhll!ıl bir bayla evlenmek 
.ıtcroektedlr. Anu edenlerin ''GWse.. 
=en., remzine mUracaatıan. 

• Boy 1,68. yaı 86, 90 lira maqır 
çok sangın, memur bir bay, esmer· 
veya kumral bir kwa ev>enmek la. 
temektedir. VUcut ı;ril:telllğl ve glyt 
n ~teki zevki bUhııssa. aranır. (Mm. 
Clmeı remzine müracaat. 

ıt: 38 yll§mda. &.:ı llra aylığı olan, 
mUtenaıııp vücutlu, neıeıı ve eporu 
SCVi?!l bir sanatkAr, takır n ı,;llzel bl.r 
kızla evlenmek ı.stemektedlr. Genç 
olmak §llrtile dul da olatbllr, (İLH. 
B.) remzine müracaat. 

* Yaş :.?_. boy 157, kilo 5•1, kumral 
beyaz tenli, iyi ahliklı, temiz aile kı. 
zı, yaşlyle mUtenasıp, devlet memu. 
ru bir b3yla evlenmek istemektedir. 
(Hep Şen) rcmzine mUracant. 

* Yaş 22. boy l,68, kilo 60, lise 
mezunu bir bay, 16.22 yıışında şen 
bir bayla evlenmek istemektedir. ' 
(H.H. 46) remzıne mUraeae.t , 

lf! ve ifçi arıyanlar 
• Lise ve orta okul talebolertne 

mUsnlt ıeraltte klmyn, tlzlk ve rlyıı... 

zlye dcr.;Jeri verllmekte:Ur. (A.Bl.) 
remzine mUrncaııt. 8 

• Askerliğini yapmamı§, t:ıır kaç 
sene muhtelif yerlerde çalı§nıı,, elin. 
de bonscrvlııi olan bir genç, herhangi 
bir ııto çalışmak istemektedir. (H.415) 

remzlne müracaat. 
• Kocam asker olduğu için çaıııı .. 

renk mecburtyetln~yim. Ya:ım on 
dokuz. 'İ'UrkUm. Birçok mUess:ısı.ıler

de ç:ıtıştım, bonaer\islcrlm var, SU • 
ratıı daktilo blllyorum. Muha,ebe, 
"e muhabcrııt işlerinde dnhn fazla 
l>llglm var. 1'allplerln (UthU) remzıe 
ne mUracnıı.tlnı. 
• 17 ye.şmcıa orta okulu blttrnıt~ bir 
hayan h.erbaı:ıı;ı bir mUeueacde talf. 
siline uyg-un ı, ara:naktad:r. ht!ycn. 
terin ıMutlul reı::\z.ıı" mUracaııttnrı. 

• 18 yeı,ındıı, ortamektebln üçUn. 
.:O s•ı"! rıa k:ıctıtr ok·ın J" bir TUrk 
luzr. resmi veya bususl ı:n\.le33~aeler. 

de çalı~mak f&temektedlr. (S H. 16) 
't'eın~lne mur e t. 

• Ortamektebin UçUncll mnıtınd 
okuyan, sert daktilo yn.2an ve 7 a '/ 
ticaret bankc.ımıda mu~ !<kiplik ve 
muhasebe memurluğu yap:nı:J, riya. 
zlyesl kuvvetli, tUrkçesl dür.giln 
bir gneç; ö~leden sonraları yazıhane, 
Ucaretbane gibi yerl .. rde az bir Uc. 
retle çalışmak l.5temektedlr. Şehre. 

mini, Uzunyuııut, çankhane sokak, 
17 numarada llha!!!I Koıııylıya mu. 
racaat. 
Ala .• m:: 

Aşuıl;ıcırı r"m'~IPrl \'llT.llı nlnn n • 
l<uyucularını•Lın Dllmlarına g-elf'n 
mektupları 1<11ırt:bıını•nıiıden ı p.ız.ar. 

ları bnrlc;J 'lergün •ı:ıbnhtıın IS~leyr 

kBdar v~ .;.ıuıt 17 dNl llnııru .-ıcııraııı. 

ınrı. 

(AM.> (A.TA.) <B.LMC) fBV) 
<35 Ciddi olıılım) (Deniz) (E. Ura) 
(E.0.) tE.L.)(F N.S.) (Gar) 
(HUsnU 13) (H.B. S 8) (Hulya ı 
ıH. Önsal) (H. 4150) (Keymnk) (L~tftl 
(M:.T.R.) (lU. Nur) (Memduha) 
(Mehtap) (N.N.) (N,C.K.) (Nelll) 
(Sami) '(S.It.42) (S.T.) (S R.) 

(Se\'gl) (Ş.C.1{) (Ş.F.) (Temlzkıılb) 

(T.H.R.Z> (Tekcan) (T.A.S.) (Y.ij_} 
(Yedek denizci) 

AÇIK KONUŞ!\fA: 
BayBn Yıldız Acar: Vcr11~1nlz ad. 

resin uydurma olduğu nnln.7ıldtğın. 

dan U!nınız ncaredlmlyecekUr. 

ba (]ostunun tel Hf e(lecck gibi gö. 
rüııtlUğU şeyi Umit etmeğe bir tür. 
lıl cesaret edcmiyosdu. 

- }:ğer b:ıbanız mli"aııi1c eder• 
sc l'ilzi mclıtebc otomobille götUril. 
rüm. Oou da yarın, bütlln glin ge-J. 
diririm. 

- Acab!l babam fcıter mi? 
- N!<:in lc;teme:ıln ! 
- Siz söylersiniz, değil mi! 
- T. bji. 
- Ah ne memnun olurum, bil. 

seniz .. 
Ev hanımı o!duğıınu nnntara.k 

&eker \'erihıceğt söylenen bir kUı:Uk 
~ucuk gibi seviniyordu. 

- Den hirl\Z 'nhsllim, efen • 
(llm.. Tep.emin ölUmUndeı beri, 
ynni on <ıJCm?dlr hiç btnnbul11 -:it• 
me<llm. Ye~!\ne geJ:nıem melıteıı • 
ten eve kaılar gelmek. Her yeni 
r;ey beni oıemııun ediver. Çol< ha. 
yalpe~ttm. Bunun için hnlyal3 • 
nmla eğlenirim. Benimle sakın L 

by etmeyiniz! 
- Nlı:in alay ede im, kfmb!lir 

hayaliniz ne gUzel bir ark!\dacıtır. 
Uaya1'1en hoşlnndrğınt7.s ıtöre bıı 
nazarlık size çok yatnsacak. ın,:ı. 
na saadet getirirmı,. 
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isviçrenin iki iaşe diktatörO: 1 

Dütvayler ile Vahler 
Dütvayler, son derecede müteşebbis bir 
tüccar, Vahler ise çok becerikli bir idare
cidir. ikisinin himmetile, isviçre, Avrupanın 

en düzgün iaşeli bir diyarıdır 
İnlçrenln, bu gtink.U la~esi, iki 1 ile arkasmdan bakmıştı. Üğte za.. 

adamın elindedir. Bcnlanlan biri. manr, kımyon bt>~ döntinoe, tücca-
11i, ~ müteşebbis b!r tüccar cılan rın yüzü güldü. Kamyon, ıtk~anıa 
DUtvayler, diğeri de miithiş bir i.. kadar, üç defa. daha gidip geldi. 
dareci olan \'ahler'dir. MuvaCf&'.dyet elde edllml,tı. 

Halk, Hdye :ıynlnuşbr. Bir kas. Zürih tUccarlan blrleııtiler, Dllt 
mı, birini sevıer, iitcldnden nefret , aylerin rako.betinl kırmak istıedi· 
ret eder. Diğer bir kısım da. ak- ler. Bunun i!:İD de, erz3'k flatını, 
~ine bir his besler. Fakat, İwiçre. onun sa.ttrğJ fiattan da aşağJ indir 
nin o ağır başlı ga1..etelerl, ikisinin ] eliler; fa.l.:at fiat t .enzjlJ yalınu 
de aleyhindedir, İldıfobirde, bil • merkezd~ idi, mölhak.'\ltl', her 
yük puntolu serlevhalarla: ı şey, yine eski fiaUarla sattlıyordu. 

Dütvayler, bir muharriktlr, teh.. Dlitvayler. ralciblerini ezm~k t. 
Jil\ell bir adamclır, göz bağcıdır, çin, mülha.l<a.ttn şnbe~r açtı \'e 
diy.e yazar. Vahler'i de hayalet, maktu fiatle. satışlar yapmaya. baı:ı 
katliamcı diye gfisterlr • laflı Buud'l. da. muuffak olunce, 

Ne-elen bu b(iylf'({ir? Sebebi bi - me1'·a. surublan çikolata, çor• 
linmez. llalbuki, bu iki adamın ı:ı:, kunset\'eleri ;e 'kon·et ila~ları 
gayeleri çok tı!:mizdir. v~t.anda.' .. yaptı. Hepisinl <le daha ı:cuz:ı. sa. 
Jannı daha lyl ~temek açın çırpı- tı:rordu. 

mp duruyorlar. Şinıdi, onun sattiğı madıle1erin 
. ırt~y A YLER.. $.ayısı 36•) rıı.k:mıuıı buluycr ve 

l>ütva.yler, vilC'udlü, gobekli bir hunların e.l<Reriı.i ıle, kendi fabrt • 
a~~dır. S~ntttl1ça ,· oltrn dişleri kaların<.la yapılıyor. 
gnrünür. Agarm:ıya brı'!ll..ıyan mıç. • . , tü 1 Dlit"ay1er'le 
la •· ı1 w t Zürıh ccıır an, • 

rmL ar ... aya. ogru arar. b k -ak' anlayınca, 
Onun bir naznriyeısi vardır: Ha. . a~a.hç'ık~atyıa' Ud'~1' ettl~dller 

h 1 ı - d ı ıse ti uıne m a ..... e 
yal t pa a. ı tgıml mecl.y n\n'al get :en.. v.e 'ona. Yeni tbbeler açtmnayacak 
er, muta.\'a.s-ırt ar ır. ne .,un. . , • . k kartttfar. 

larrlrr ki, lük<i eşya'limı pahalılB"5 • fekıJ~ıe bır anon ç~ • "müıııta 
tmrlar herke~in alarnsy.:ı::ağı bt· Düt,"ayler, bunun ttzerıne .. 

' k·n bi H-· ı mbıde bir fırka vu 
rer met11 yaparlar. Bu mutan_., • 1 er r gı,, 5

• tih ba l§tlrlk e 
sıt r,mıfı orta.dan kaldJrmıı.'k la • emele getirdi ve ın a. r • 
zımdrr Bn k:m:ıatlııi tatbik et • <lerek 1935 de üo kanton tara il':ıdl• .,, . . "·-~ıu U am seç m~k i•in de .. Mi •ros" ismind.9 dan ·ılll mec s,,e -· t..tn. ... ,. . ~ ı· n ı1ı- sevmedlgı ~ 
bir kooper:ıtlf te,kilatı vücudc geo Fakat po ıt ıac gı 

ı!l •A n-.a'nde istifa etti. tinnl5tir. Bu teşkilat-, mutnıı.ssıt- · ~ se ....,ı • 
larla i' yapmaz mtt.'ftahsll ile müCJ Bugün, ş!rketin mfüıterilen, h~p 
tehlik ara-ımda' bir köprü (bu d· hi"!'ledar bulunuyor. Kooperatffın 
bir kenrt1sinindlr) • nzifesl gö • 62 Jmmyomı, 101. şubesi vardır. 
rttr ve füıtları (ak daha ucuza in- Her sene, şlrktt oluklanndan 
dirlr. 1900 vagon hubakt geçer. KöyHi 

Dlltvayler Zlirhı'li<!ir ve M ya.. müstahsillerle mukaveleleri nr " 
"mdıulır. Ha~atı, maceralar lçfnde dn". Her 57ne,. ba.h~cllere 100.000 
geçmiştir. 15 AğııstO!'lta doğıı~u. domates fı~ı vel'Jr ve parasını 
nu, ~apolyon'la bir ayarda bulı.n.. mahsul yeti~tikten sonra alır. 
doğana delil sayar. Öyle l ·a.. Na. Dlit\1ayler, bugün bir demriyol .. , 
polyon, nMd bir barb mUteŞebb&. hlrisl Uç llSGuda ~an tlç ı;aT.ete 
si iııı.e, kendl'll d~ o kadar ticaret ile bir ticaret fil08Ullun sahibidir. 

VAHLER 

Va.hl.er. bugün, en uzun bılmli 
bir resmi UD\'an sahibidir: "Harp 
iaşe ofisi, zirai istilIBal "e en.· ild.ı. 
Etudı şube'!! reisi". 

Bu unvandan r.n ?aşılacağı tir.ere, 
o, İsviçreyi !n.şeye memur bulunu· 
yor. Bu vazifesi 1!) senedeuberi 
devanı ediyor Ve tatbik ettiği plan 
da. kendi ismine izafe edilmiı;ı olan 
"Vııhler plltn,,dtr. 

Doktor Vahler, Dütrnyler gibi 
ne~ell bir ad:un değildir. O, ,•akı:. 
nl tetkik ve tet.elıbularla geı;lrir. 
Uer.u;esle, ciıldi \'e dikkatli konu. 
şur. İkisinin arıı!'lmdal•i fark, ttic. 
car olan emtia ve maliyet fiyatlan 
üzer!nde ea.nha.zlık e<'!erk.en, me • 
morun lrnnı :ralm.mlal'a. dayanma. • 
~;ından ibarettir, 

Bugtio, tsvlçrede, en çok ismi 
yacledileu adam. cloktor Vahler • 
dir. 45 y&'°11adtl'. Öyle bir lstitı. 
sal ve iaşe plii.m meydana gettnniş. 
tlr ki, ı~vtçre, he.rp ia!Je!llnl, bu 
Eayede, harice muhtaç olmadan 
yüriitm'!ktedir. 

Bu plana. göre. 500.000 hektarlık 
Nr arazi, tedricıen zira.ete tahsis 
t!dilece'l•tlr. Bunun S00.000 ~dan 
ü~ ı.cn.elfü gayret neticesinde sil. 
rülüp biçilmektedir. 

Geriye ka.hn 200.000 he'ktarhk 
arazi, othlılan ve ormanlan tarla 
lıaJine getirmekle kabil olacağı tçfıı 
bu ylizden, tablst lşıklan ve gue
tecll ~ mtttehassl!'IL epeyce tehdld 
yağdırmalctt.dlI'lıı.r. 

Netice, bir ta.raftan dokto~ Vah 
ler ça.l~ıyor, ziraa.tt inkişaf P.ttlrL 
yor, diler taraftsn Dütva.yler, her 
~yde, pıı.hablıt;Ja mücadele e<li • 

yor. t~viçreliler de, bu ftd adamın 
t.:ıyesinde, Avrn'panm en iyi ve en 
ucuz ylylp i~ balıtiyarla.rı bolu • 
nuyor. 

M. RAS1lf OZGJ~N 

;Hindistanın 
va z ·iyet i 

vuzuhsuzdur 
"Jounın.1 de Geneye,, nJn Rene 1 terkefmel~ri Jizım geldiğini ııöy- ııuniyetsizlik, birdenbire, mötte • 

Pa.yot :imza!ı ve Hindistanm I:-u lefll. Hatta, İo<;'!iz \ 'e Amerika fik'erle mest t ve ciddi mesai teş. . ' . . 
~iinkü \'aziyetini bitaraf bir nıızar- askeri kun·etlıerınin Hir.distanda rikine inkilab edecektir • ., 
iıoktn.-;ın.t'ı.; mütal~ eden baş ma- ks1malanns. itiraz i~in bir sebep Bu cazlb mıı.nz:ı.ra.nın, bir gün 
kalesini, aşağıya naklediyoruz: göremediğini, y~ln12 ye::i htikü _ tahakkuk edebilmesine imkan nr, 

Hindi-.;t:m, Kıipsin t.eı>ebbösü ıııetle akdolmıa.n mukaYelenin csn. ı\rnma, Hindistancla. cereyan eden 
nka.mete uğrayahdanberi. daı.!:ili Mnı tas\lb etmeıUğini de ııa,·e et- zııltliyt.tlerl gören İngilizler, re
ihtllil.fı.ırma dijnmü' bulunu:yor; ti. jimin birdenbire tetid'Jinden, bir 
!<İynsi ve dini bilyük flli(Allar ara. Gıı.ndi, "şlddehlzlik politika:ıı,,n kargaŞ:ılrlc çılmcağmclan korku:ı·or 
sında. hiç bir anlasma tees<ıilc; et· da l!lrar ediyor ve b;r mü-.tevli- laı.r. 
melli. H.inıl birliği kongre!>i, r-eis • ye karşı, memlt>ket.iııi müdafanyıı 1 İngilizler, Kr:ı1 naibine yardım 
lerfntlcn biri olan eı;ki Madrn<ı taraftar bulunmuyor. Bununla be- ı ~den .. İcra Mıacli.si,, ni, benüoz: hı:• 
Uasvekill Rajıı.gopa!aşarinin, m\is raber. m~··~evli He meı;;ai tr.şrikt· ralla mü;nes;;ilbrl o1nıayan Slh gl. 
liimımlarm mü<ıtnlril bir devlet ni de kabul .etmiyor. O, Japonlr. bJ, tescil edilmiş sınıflar ~ibi bir. 
kurmak arzfı:;unclaltl meyli tatmin nn v:ıacUanna. hiç bir suret!e i- ı:klcrin de aza. arını kabul etme'.c 
etmiye dair olan t.ı?!kinntml ti'tkib tjmat .etme<Uğlni beyan ederken suretili! genlıJletmiye hl.\Zırdırlar. 
etmel< i:'ltemedi. Kongre, Hind de, d&.ima telkin ettiği prensipleri Hinıllileri, hültilmette şimdilik ol· 
bMiği pren~lpine bağlı kaldığı f. ne sadık bııiuno~·or. Yazdığı bir ı;,un kudretlerini muhafaza etmek 
çln, müslümftn aka.lllyeti ile bü- yazıcla, .farnnll\nn Himli!ıtana. gel. şnrtlle, lş1~riıı lı!aresiu.e, daha 
rnn anlaşma inlhAD.larını ra:akla~ mek istemelerini, yağmaya kon • ~ıl'.' bir surette te~ril< ettirmeyi 
tmyor . .Bnndan ba§ka, bizzat kon maJc,, diy~ telii.k'l<i edi~·or, ~stıyorlar. Yalnız şu \'ar kl, l:ıı 
~ ela, mizahçdıı.rı. fikirleri ''e ilı.. Nehrii'ye, gelin('e, aksine, mu. nokt.ai nuarlannı, milliyetçiler;n 
tiraslan birbirine Zid ola.u Gandi kavemet fikrine taraftardır. O, tafebli'ri ile ne sur~le Pz'aştırn. 
ile Nehril ar:ısmda cereyan eden Gımdiden daha realist, daha siyıı- tıi.lecekleri, l<olay kolay snlaı:ıla • 
giı!i mtica:l~le yüzünden ikiye ay. ~idir. Öyle iken ntifuzunon bir kı··· mıyor. (lyle göriiniiyor ki, hnrb 
nlmııı;tır. mım kaybetmek korkusundan on. de\'a.m cttiğ~ mü<l<Jet!)e, hiç bir 

Gandi, "BıınloH kongrası,.nda, dan daha. az milli görünmeyi A"ii. anlaşmanın im'klinı ofamıyacalaı~. 
"~iddetsizllk siyaseti., nin taS\'ib ze a.1ıunıyor. B!llld:uı dolayıdır ki; 1k1 t.ıı:ra.fm. hMıirin~ fümat~ıılığı 
olnnmsmasiLe muvaffahlyctsiz.IJ • Gandfnfn Hinclt.stana derhal ve bir uzl:ı.~ms.yı fanin etmeye mani 
ğe uğramıştı, Otoritefıinin kati o!. tam bir istiklil vermesi kin Lon- olacak kad$r, bi.iyi\l<tür, 
nıadıj;;'lDI gören G:uıdi, umumi fa. dray"a ka.rşı açtığJ ıınttca<teleye IDnd reJsleri tah:ıı:ryill ettikleri 
aliyett.en çe!dlml" , m\ira.kabaya i~tfrak etmiştir. ı .•tklali elde .etmek i~i'l, bu ~ü !lo 
dakruş görünııtt; fakat bu karan Söylendiğine ~öre, 1980 sen.esin ki.i ııhı·al ve ~:ırtlard?n fs tifnileye 
uzun stimıedi; c:-iinktt bir kıson de, İngiliz malbrma l<a"ı boyko- meyys.ldırlar. l'e ''İn~ b :ıhval \ 'e 
Jllntlil~rin, kenıtMncle "tlih Vi,_ tııj ta~lye eden Gazıdi, şimdi, İn. fartlardır ki, İnr.;liz1eri, mern•e .. 
mı,, nun ~sUcl etUğine kan ol. gi:tzlerl nıJıatAız etmek için, iyi. ketin :ı!llayışr \'e blzz..'lt kcnr!i Ci'l· 

duklan ha mistik a.daın, beŞ(!ri ih· ce orijinal bir kanaat mahsulü C\- niyet!eri lc;in J>f'k tehlikeli bul. 
tiraslardan tamımılle azdde değil- lan bir hareket tan.t tavsiye et. dukları bi.- tecriibeye girişmekten 
dir. Bundan oofayı Gandl, inziva.. mck niyetinde hulunuyor, Ruha. ~_ekin_._d_i_riy._"t>_r_. ________ _ 
ı..mı t.erkettl Şimdi nl\fuzö, ılaha reket t.VZI, şun(lan fbaret: Hlnd
artmrş görllnüyol': öyle iken, fikir· iller, sokaklarda. meydanlarda ln. 
lerl okadıs.r vuzu.muz yahut o ka. gilizlerln önünde diz çökecekler 
dar oynak ki, hareket ta.l'zmı ti.- \'e: 
ldb etm~ fmkinmı vermiyor. - Bu menılaket, sizl:ı değildir, 

Umumi bir beJ'&D&tmda, İllgf. l.ütfen ~kllip gidiniz. 
lizl.erden, memleketi terketmcle • Dlyeae'<ler. 
rfnl istediği zam9.01 bu talebinin Gandhıtn mabadı, Hindistan, 
Jausule getirdiği Myecanı ~öl'iln • fam lsb"kllline ka\'U~mncayıı. ka • 
ce, <landi, f~Cfliği şeyin: Remzi dar, harp gayretlt<rinl kö~tek1e. 
mahiyette olduğ~nu, İngilizlerin mektlı'. Ondan sonrası iı:in de 
çekilip gitmelerini değil, siyasi §unlan söylilyor~ 
kudretten vaz geçmelerint bütnn .. Gayeniz tahakkuk ettikten 
umumi işlerin ids.resbıl Hindlilere sonra, bu surat asıkblı ve mem-

Yeryüzünde 
hava hakimi

yetini kuracak 
iki adam 

1 

ham1eclstdir. =====================================================~ 

Almanların ycııi bir tayyıırcsi 
var. Foke • fuır 190, Bu t.ay~areli 

düşünen ve resimlerini yapan hatta 
inşa eden insan bugün için Alman• 
ya halkınca hiç de t:ınınr:ıış de. 
ğildir. Hiçbir gazetede resmi çık• 
mnınıştır. Nereli oldufu da belli 
deAildir, Halbuki Villi Messerşimit, 
Doroiye Te Haynkelin kim oldu· 
tunu, nasıl yıışadı~ını, nasıl çıılış

tılfıoı herkes bilir. Halbuki Foke • 
Vuır 190 mucidine dair bilinen iki 
şey vardır. Ad1 Kurt Tnnk'dır, 45 
yaşındadır. Tayyarecilık alemi bu 
yt>ni Alman tayyaresinin çok yük• 
sek kıymeti haiz olduğunu sö3;lü. 
yor. İngiliz tayyarecileri de bu ye-
nl Alman uçağının ateş .kudretinin 
hariku!Ade olduğunu gizlemiyorlar. 
llu tayyarenin silahlan son derece 
hıılt atan iki topla dört yahut 6 
mitralyözd il r. 

O, daha beşflrte iken, ticııretle 
ülfet etmişti. Baba'ı Ue amcası, 
mühim blr koopera.tJf teşkilltmı 
idare ediyorlardı. "ba.ha,, "ana., 
demeye ba,hdığJ zaman, iiı:Uncil 
iiğrendiği· kelime de "kooperatif,, 
olmu~u. 

Dlitvayler. mektepte, çalışkan 
değildi Evinde. derslerine ~a!ışa
cağı venle. Ada tay~anlan ile va. 
kıt ~rdi, Onlan üretir, sonra 
pazara götUrüp satarcb. Bn ticaret 
te. o ka.dar mavn.ffak olur<lu ki, 
babası bu kabiliyetini görünce. <t• 
•u mektebin.len ahlı, bir •t halat 
iirketinde ticaret stajı yapmala 
göncl.mli. 

Dütvay{er, bo stajdan pek MI· 
fıuJe edemedi: -:ttnkll fotoğrafçı. 
hğa merak p.ardırmııttı. Arkada'"• 
Jarmm babasınm tirarethanelerln 
de ı:a.lı'şan !![!Çi kadmlsnnm foto~. 
nfl&nllJ çekmekle l'.!e ba~1Rrlı, 
~nnra. Ztirih gazl'tf"lerlne fotoğraf 
yağt.lırdı ve bu BeYede para da kıt
n.ndı. 

De!Pkı.nh. bir müddet sonra, fo. 
toğrnf('ılıktan nz g~ti. nu ı1& 
fa. kendJ"tnl, ticarete verdi. Yine 
itha1D.t ~lrkö!tln<le sltaj yaptı. Son. 
n, İngiliz ve Framnz miistemleke
Jerlni ge"ıdi. :\nletlnde, ithaliit 
~lrketl, kenifüd rJ ortaldıt'& kabul 
ettf ve İ!ilminl de fmrıasma geçir • 
dl. 

Dlltvayler, 26 yaşmıl& iken, ts.. 
~enin, tspanyatlan yaptığı m11-
bayM1a.n t.ek ha<ıma ldart? ediyor· 
du: ftlkAt bu f~I. neden~ bYl'akJ.ıı • 
nk, Blre7.ilysya gitti. Santn-Polo 
p:ehrinde kahve ''e ~e?U!r ticaretile 
11 ğrft 'iti. 

lft.M senesinde. 'kamımm haııı. 
ta1anmı"' ib:erltıP. Bll'>e'l.ily&rian ay. 
nkb, ıs,•it;reye döndU, Kah\•e \'e 
~er kam1'f z:lnıatfnden para ka· 
:ranamamrştı, amma Amerikanın 
tirar.et mıOllerinl iyine kavramıştı. 

Dlltvayler, İs\ lcreye d(:nün('e, 
ticari faaliyete başlaıtı. Fazla &er 
mayes; nlmadığ• ~(in, sttcısüz amba. 
Jijlar kinde "sıhhl., erzak ~atıyor 
du, ve sattrkla.n da yedi ma<ldeye 
inhisar edivordu; fa.kat ııattığı 
Şt-yleri, doğrudftn doğruya müstnh 
8flclen at1yor ve mlistelılildn e,·ine 
teslim ecllyordu, Re &a:vede, sat • 
tıklan seyler, Çftl'Şl natından yü7.oo 
de 35 Uetn olnyordo, 

Dftt vayler. 25 A ~!'ttmı l !)2.; <le, 
tık ckfa olanıt<, pazara mllt gön • 
.tereli. tik kamvon h&reket ettiği 
r.unan. nılitesebbill tüccar. endişe 

Ne kadın! Onun yalmt: omuzlıırınİl 
dokunabilmek için hayatımın on se
nesini feda etmiye bazının 1 FaJı:at ... 
Anlatayım da dinleyiniz ... Klyauzov 
çiftliğine ıdttim ve çiftliğin eıtr:-. 
fında habire helezon çizmeye bfı~ 
ladım .Yolda rastladı~ım her bak .. • 
kal dükkdnma, meyhaneye, şarao l 
mııh7.enine girerek her glrdi~im 
yerde lsvec kibriti aradım. Her:} 
yerde yok "yok" c.evabiyle karşıla.' 
nıyordum. Bn zamana kadar dolaş• ı 
hm Yirmi defa ümidimi kaybettim 
ve ~irmi defa ilmide kapıldım. Bi'. 
tün gün, bir tazı gibi koştum ve 
ve ancıık bir sı;ıat önce aradı(tımı 
buldum. Buradan üç kilomeıre öl~ 
de bir dükkanda on kutuluk bir 
deste çıkardılar. Baktun destede bir 
kutu noksan. Hemen: bu bir kutu 
kibriti kim aldı? 

Falanca bayan ... Beğendi ••. Yak1• 
yro, diye söylediler. Dostum Niko.. 
tay Yermol:ıyiç! Papaz mektebindln 
kapı dışan edilen, Gabarlo'yu hat
meden bir in~an n('lcre muktedir 
olurmuş meğeri Keneli dehama iken. 
dim şaşıyornm 1 Bugünden itibaren 
kendime hürmet clmlye bıı~lıyuca• 
Aını!. .• Ötff ... Haydi gidelim! 

- Nereye böyle' · 
- Oraya,.. O kadının evine :" 

Acele etmeliyiz ... Yoksa artık sab. 
nm tükendi. Bu kadın kimdir, bili. 
yor musunuz? Boş yere zihninizi 
yl)rmayımrı, bilemezsiniz! .. İhtiyar 
haşkomiser Yevgraf Kuzmicin gene 
karısı Olğa Petl"O'Vna 1 Evet, bu bir 
kutu kibriti alan OJ.ğa Petrovna.. 
dır! 

- Siz... sen .- siz... aklını mı 
oynattın? 

- Bunda anla,ıJımıyacak hi~. bir 
şey yok EvvıelA o sigara !ı;:iyor. Sa. 
niyen Klyauzova delice aşıktı. Klya 
uzov, Akulka gibi baya~ bir kadın 
için onun aşkını reddetti. Netice 
intikam. Şimdi hatırlıyorum: Bir 
gQn onlan paravananın arkasınd'l 
görmüştüm. Ollta Petrovna a~kın • 
dan bahsediyordu, Klyauzov da o.. 
nun sigarasını içiyor ve dumanın\ 
yüzüne üniiyordu. Lft'kin,haydi ar. 
tık gidelim... Cahuk, yoksa hava. 
knranyor.,. Gidelim! 

- Bır Ç'O<'U{fun sözlerine uyarali 
ac:fl, namuslu bir kadını gece ya • 
nsı rahalsız edecek kadar budala 
değiJim! 

_ Asil, namuslu bir k&.d.!!1-.. Su 

' . . 

· isveç kibriti 
.Ko .. 6 Zabıta hikayesi 

• .A Ya.zan: A. ÇEHOV 

Rutçticlan çeviren: SERVET LUNEL 

halde siz müstantik değil bir pa ~ 
çavrasınızl Sizi azarlamaya hic bir 
vakit cesaret etmemiştim, fakat 
şimdi beni mecbur ediyorsunuz ! 
Pıtçavra! Kılıbık! Haydi, kuzum Ni 
ıkol t:y Yermoluyiç! Rica ediyorum! 

MO.stantik elini salladı ve tükür. 
dil. 

_ Rica ediyomm ! Kendim için 
değil, Adalet yerini bulsun diye 
yalvanyonım ! Nihayet yalvarıyo • 
nımt Ne olar bana bir lütufta bu
hınun 1 Bu ilk ve son lütfünüz ol • 
sun! 

Dfikovsldy diz cöktü. 
_ Nikolayy Y errnolayic ı Dile • 

ğiml yerine getirin! Bu kadın hak 
kında düşündüklerim yanlış.sn, ba• 
na alçak , na:ınııssuı diyin 1 Hele 
bir kere düşünün 1 Bu dava değil 
ibir roman 1 Şöhretiniz bfı'1ün Rus .. 
ya~·a yayılacak! Sizi, husm ehem• 
miyeti hai7. davalar müstantikliği• 
ne tayin ederleri Bunları anlasanı. 
sıa. ihtiyar! 

Müslantik kaşlarını çattı ve eJt. 
ni tereddütle şapkasına matlı. 

- Peki, canın cehenneme! De
d i. Gidelim! 

Milstantiğin yaylı ar'abası baş 
komiseıin evinin kapı.o;ı öniinde 
durdu~ zaman artık karanlık çök 
miiştn. 

Çubikov elini çınğıraAa mııtır • 
ken: 

- Ne domnz şeyleriz! Dedi. Hiç 
bir sebep yokken insanlan rahat• 
sıı ediyoruz. 

_ Zarar yok, 7.arar yok... Ces:ı. 

retli olunuz ..• Arabamrıın yayı kı .. 
nldı, deriz. 

Kapıya, Dükovsldy ile Çubiko • 
VU k"!fılamaya çıkan kadın, UZU!!. 

boylu, balık etinde, yirmi ftç yaş.. 
larında, kotran gilli siyah kaşlı ve 
kalın, kırmızı dudaklJoydı. Bu Ol. 
ğn PetroV'Rna MI. 

O bütün yüzüyle gfilmnsiyerek: 
_ Ah ... Çok memnun oldum, de

di. Tam zamanında geldiniz, ak • 
şanı yemeltine yefr;tiniz. Benim 
Yevğrar Ktmniç e-vde yok ... Pa • 
pazla buluştu mu dünyayı unutu". 
.Faİrnt biz onsuz da yemep;i ye
riz ... Oturunu. ! Tahkikattan mı ge. 
Iıyorsunuz? 

Çubikov misafir odasına girip 
kolluı:t:ı otnnırken: 

_ Evet ... Diliyor musunuz, ara.. 
bamızın yayı kırıldı da ... dedi. 

Dükovskiy: 
- Birclenbire ... Şaşırdımz! dl 

ye fısıldadı. Şaşırtmıı! 

- Ya.... E.... Eve.f. İşte böyle 
geliverdik. 

- Şaşırtınız, eliyorum! Uzatır • 
sanız ni.tseleyi anlar. 

Yerinden kalkan Çubikov pence .. 
reye cloğru giderk("n: 

- Öyleyse bildiitin gibi yap, 
beni hu işe karıştırma! Dtdi. E 
limde değil, yapamıyorum! Sen 
bo~ladın, sen bilir! 

Dükovskiy, başkomlser karmınıt 
yaklaş:ırak ve uzun burnunu bu • 
roşturarak: 

-Evet, yay,.. diye slSze başla • 
dı. füz .•. e.~..e ... Ne yemek yeme
ye, ne de Yevğraf Knzmiçl dyar.e
te geldik. Biz, hanımefendi, si?:e 
ş.unu S()rmak istiyoruz: Öldürdü .. 
lünüz Mark İvaniçin cesedi ner"
de? 

Başkomhıer kansı, dili dolaşa • 
rak: 

- Ne'l Hangi Mark İvaniç'l Dio 

ye mınldandı ve yüzü kıJ7lnnnm 
oldu. Ben... ben... sizi anlamıyo. 
nını. 

- Size kanun namınn !'öOl"'tıyo. 
rum f Klyauzov ner-edef Biz her 
şeyi biliyoruz! 
Başkomlser karısı, Dükovskh · 

bakışlanna tahammnı edemiyerek, 
yavaşses1e : 

- Kim söyle-eli? 'diye sordu. 
- Onu sakladığınrz Y'e'T'İ göste-

riniz ! 

- Fakat nereden öğren~ 
l<im haber verdi? 

- Bize her şey malumdur! Ben 
kanun namına talebediyonım ! 

OJb Petrovnanın şaşkmlıitından 
cesaret alan müstantik ona yaklaş. 
lı ve: 

- Sakladığınız yeri gösterirse • 
niı gideriz, dedi. Aksi tak:tl rıle 
biz ..• 

- Onu ne yapacaksınız? 
- Bu suallere ne lilzftm var, ha-

nımefendi? Sakladı~ınız yeri g6ste 
rin iz, işte o kadar! lşıe tltriyor.ııu. 
nnı, şaşırdınız ... Ev1t, Mııri< İ\':ıniç 
öldilrüldü, hem de onu siz öldfir • 
diinüz! Suç arkadaşlarınız sizi ele 
verdiler. 

Başkomiser karısı sarardı. 'Omit• 
sizlik icin<fe elltrini oğuşturarak 
yavaş sesle: 

- Peki, ıırkamdan geliniz, rlC'
di. Ben onu hamama sakladım . 

Yalnız, Allah ıışkına kocama söy ~ 
lemeyinizl Yalvanrun! bu dar. 
beye tahammül edemez. 

Başkomiser karısı, duvarda ası• 

lı dıiran kocaman anahtarı aldı. 
Mutfak ve taşlığı ~.erek dışarı cık 
tıl:ır. Dışarısı karanlıktı. İnce bir 
yağmur çiseliyordu. Uaşkomiser ka 
nsı önden gidiyordu. Çubikov Dü
kovskiy, yfiksek otlann arasından 
g.:?rerek yabani lendir, ayakları • 
nın altında fışıldayan çirkefin ko
kusunu teneffüs ederek kadını ta • 
kibettiler. Avlu çok genişti. Biraz 
sonra çirkef sona erdi ve ayakla. 
nnın altında silrülm~ toprağın yu 
muşaklıAını hissettiler. Karanlık• 
ta birer hayalet gibi duran aAac • 
)arın arasından bacası eğriJmiş kO 
cük bir bina göründü. 

Başkoınisef' kansı: 
- Burası hamam, dedi. Fakat 

yalvannm. hiç Jı:imseye söyleme.. 
yinl 

,(Devamı var) 

Foke • VuJOer hava harplerin.de 
ilk defa göründükleri vakit İngiliz 
tayyareleri bunları.o Spitfayrlere 
üstün oldutunu sanmamışlardı. Ve 
hakikaten ilk tayyareler de Splt. 
Kurt Tank kadını tekamül ettirdi, 
tayyareelrine 1600 beygir kuvvetin• 
ele çift yıldı;dı U silindirli bir mo
tör koydu. 
Şimdi İngilizler bu tayyare ile 

rekabet t>debilmek için Tayfun is
mini verdikleri yeni bir tanare 
yapıyorlr. 

Tayfunun planlarını hazırlayan 

mühendis 48 yaşındadır. Adı Sid• 
ney Kam'dır. Sidney Kıım'ın ince 
dudııkl:ırı, saçsıı yüksek alnı ve çu. 
kura kaÇ'IDtŞ gözleri bfitün lngilte
rede tanınmı~tır. Bu mühendis 
bundan 9 yıl evvel ilk Huriktın 
"fırtına" tayyaresini yapmış olan 
adnmdır. Bu tayyare modern av . 
tayyarelerinin ilk ı;ıiizel örneğidir. 

Kam yeni yapacağı Tayfun ta~·· 
yaresine 2400 be-yglrlik bir mol~r 
yerleştireceğini ümit etmektedır. 
Bn motör sayesinde layYaTe saatte 
650 k ilorpetre hızla gidebilecek lir 
Halbuki Foke vuırun sür'ati saatte 
600 kilometredir. . 

Yalnız Almanlann bir avantaıı 
Foke vuır 0 çnyor Te bar.be. var. • M 

diyor. Tayfunun hnada gôrunme. 
si için daha 6 ay lAZllltdır. 

Ehven fiyatla acele kiralık 
kötk 

Çaml&r içinde b\lyUk blır babçeJi 
Elektrik ve Terkoe auyunu havi b11. 
1unan Bo&tanctda VükelA caddesinde 
orta aokakt& ' oda bir holden lbaNt 
olan 30 numaralı köşk a.ceıe n -
bir fiyatla kiralıktır. l.steyeaJ.ettıtJClıı 
de oturanlara mliracaatlan rica olu 
nur. .('°494 ) 



-125. 
- Bir tatı altında mı f - O halde neden bmıkmadınn on. 

Baltanın koşularını 
bangl atlar 

kazanabilir ? 

At yarışları 
ikinci hafta programı 

19 Temmuz 1942 
- Ent, Belki de bu l:adınm adı ıurı1' r<e~ke blrMrlerllc e\·lenscl,.,.di. At yanş!arınm ikinci hııfta 

.koı;ulan önilmUzueki pazar günü l'iyen.Fodur, 
Bektay ~:ı5aladı: 
- '.Iemoçinın onu &e\•medne lmlttın 

l oktur. Çilnkü o, Ti,) cn.,Fo<lan fena.. 
lık görmü,tür. 

- insan bJz::ın l•eu1l!ılne fenalık 

lapan klmac.n de se,·eb\Jlr. 
- Bayır .. hayır •• 'l'cnıoçln hergün 

zindanda Tly~n,Fodnn i"kence gorür. 
ken onu &(l\ eıncz. Kafasında ~eri ~en 
ha ka!lın ancak onun meınlcketlnde. 
ki nlşa nlısı ol:ıbili r. 

- Mcmlet•etlndc nişanlısı var mı 1 

- Buraııma ~r.in aldın ermez. Bu, 
Yiyen.Fonun bUeceğl bir i5'tir. 

- O halde r;lmdl lw.nden ne tst!yor. 
ımo'? 

Sektay ba~1111 !tllllıyarak: 

- Uı;a~ın aklını lsli.rorum. 
Dlyo mırıldanılı. 

lhli~ ar ıılhlrlıaz: 
- Pelcl, dedi, uşıl,i\'m aklını hıı::-o11 • 

dıın uldun. O artılı. Wçblr 111·~ dti'}un!'• 
mez ~e yap::ımaz:. 

ya:ırlacaktır. Geı:en hafla binl~r· 
ce meraklı tarafından heyecan ve 
alaka ile takip edl'en koşuların 
bu hafta da yine ayni al8.ka ite 
takip edlieccğınden şüpheınlz 
;:oktur. 

Pazar günü seyredeceğimiz ko 
~larm f:ı\'O.ilcı·i belli olmaklıı 
beraber acaba sürpriz clamaz mı~ 

Biz aşa;ıda bu hafta.ki koşular 
hakkındaki dil~ünce-mlzi kısa;:ıa 
b.ildireceğ'i.z: 

B;rinci ko:su: (Handikap) - Bir c?>,nm Nagas:ıklde Tl,ye:r.'Fo 
yıı.: "Ben, nl3anlmİdım tıa,ıuı bir k •. 
dın ıcvemem." demi,. Bunu bana .rı. 

l en,,Fo söylemi,tt. 

- Ona kı.}nııt!! tıı;temiyorum. ~ • 
<lece akrl!!ıZ olııruk ya,asın. lı;I be, 
bir eu Jı:üpü gibi. Uç yaşında yerli yarmı kan 

- btcrsen canını dıı alavım. Sen İngiliz erkeık ve diRi taylaruıa 
ne emredc:-sen, ne lst.ers~n onu :rap . mahsus, mesafesi: 11CO metre. 

- Sevginin kanunu, uı.mnnr yok e 

tur arslamm:. lns:ın bıızıtn l;!r lıU • 
kümdann Juı.uı:ı da A ık olabilir. Se\' 

~k, mutlaka muvaffak olmak de ,. 

mck degild.ir, 

mağa h:ızırıın. Giren atlar: 1 Mene•:iş, 2 -
- Te~ekJ.ür ederim. Belki günün Tiry?.lc.i, 3 - Acar, 4 - Ceylı\n. 

birinde oı?'..l:ııı tekrar ıst!lade edrriz.. Yek rı:\z-:Lrda programda .;örül• 
,lmdllik onun aklını bir kenara koy. düğü gibi bu hand1kapta sıklet 
İ<'Ap ederse yine kafuııııı yerl'!'.'ftlrir. r.ispets'zliği nazarı dikkati cel~. 

- Teınoçin, Tlyen.Foyu aevse bile, 
o Temoçlnt sevemez. Çünkt1, Temo • 
(,•in on:ı fenal:k .} apmı tır. Böyle ol • 
masaydı, Temoçln zindana atılrr mıy. 
dı';' 

- Temoı;lnl Şaııglı.tı.yda seven bir 
hıı.şk:ı. kadın daha vardıd. Bundan 

f!l\Dll. -;;n.eıce de lJaby,tnıı,,tlm. Belki 
Temoı;lnln aşkı ona aittir. 

BPk1aym yt17..ft gilldil: 
-.Tamam ... Bu, en doğru bir ke.ı, 

<ılrtir (11nUn1n lm:ı onu &evlyordo. 
H;"'tt6 ~nunla c\•lenmeğe blle karar 
\Crm~tl. 

sin! 

- Merak etme. Şuradaki kavanc>o 
zun lçnde, onun ~lbl, blrı:ok lılmee • 
lcrln akılları s&ltlıdır. Yalntz geçen 
;;Un bunlardan birini :ıflettim,. al.tmı 

;eri gönderdim. l\leğer bir yanlışlık 
yapDıL,ım. Ulc; liit.emedlğim, ho'jlan , 
madıim! bir odam bana tcşekkllre 

geıifl. H ı 1,) lllğl benden aandL Kava. 
nozdakt akıllar birbirine karı,:nış .. 
hıı.nı;"lıı! kimin olJugunn bir türlll ıı:. 

yırt edeml~·omm. 

(fll.>vamı var) 

Kapah zarf usulif e eksilme ilanı 
Bolu vılayetinden 

1 - Eksl!lmc)e konulan iş: DUzce • Akçakoca. yolu 
KeşU bedeli ,677?-4 lira H kur:.ı§tur. 

2 - Bu llJealt şara:ı:meler ve evrak ounlar<lır:; 
A - E~utmo §8rtn:ımesl 

B - Mukavele projesi 
c - Bayındırlık 1§1erl genaı ~rtnamesl 
D - !kmall in~ata dair fennı ve hususi gartname. 
E - Keşlf huJ.Aeası, '6ilıillci fiyat, mesahat cetveli. 

ikmali i.Dgaatı. 

derse cie, Suat Karaosman ekilri.. 
binin sene zarfındaki muvaffakr. 
yetini çok yakrnrlan takip cd;:n 
lıandik&pörü burada hakeız göre• 
me,Y'i7.. N:ırin bir kısr::ık o'an M!:• 
ııcvişin gelecek hafb g'receği mü 
him bir koşu nazarı dikkate alın;ı. 
rak koşturulmıyacağmr tahmin e• 
deriz. Şu halde 72 kilo ile acaba 
Tiryaki muvaffak olabilir mi? 

Şan.'3, t.9..ştdığı stklelc ı-ağm.:n 
yine Tiry1kide gözüküyor. Bura. 
da en mUlüın rıı.kıbi Acardır. 

lldncl ho~u: 
~imdiye kadar girdiği koı:u.. 

!arda b r defada 2000 lira kazan. 
uıa~ üç yaşında lngiliz at ve 
kıcıraklarma mahsus, mesafesi 
!800 met!'eı:hr. Taş!Yacaklan sık· 
let 58 kilo. 

Giren hay\·anlar: Yavuz, Alem• 
dar, Bu1{ct, Demet, Şenkız, Kiiçük 
Essex. 

leteyenıer bu ;artnamelerı ve evrakı Bolu Na!ıa :MU1Ur1Uğün.Wn 
re bilirler, 

Bu koaımun, Fehmi Simsaroğlu 
ckiirisi, y:ı.ni Bu!-:.c t veyahut De. 
metten birisi tarafından kazanıl· 
ma~ı lil.zırod.tr. Pli!.::e o'ab'lecek 
atla!' Alemdar ve Yavuzdur. 

gö. Vçüncü koşu: 

3 - Eks.ltme 11.8.942 tarihinin salı günU saat 16 da. 
4 - Eluıiltme kapalı zs:rf usulile yapılacaktır. 
:; - Eksiltrreye girebilmek için isteklinin 15081 lira muvakkıı.t tem!. 

nat \'ermesi tıundıı.n ba§ita a~daki vcslktı.tarı haiz olup göstermes: 

Dört ve daha ~ ukarı y~t:ı. A .. 
rap at ve krsraklapna mahsUB. 
nı~safesi: 1600 metre, 

Sava, Tuna, Yavuz, Bahtiyar, 
Sevim VIII, Tarzı:..nm gi.rc1iği bu 

lA.zımdır. k()f5unun favorif.i hiç şüphe yok ki 
1 - Ticaret odasında kayıtlı bulunduğıma dair vesika.. ı~ail Hakkı Tekçe ekürisidir. 
2 - lsteklller eksil~medcn en az Ü"' ....ıı~ evvel vllfi.yetc müracaat e.. 

" 6~ Dördüncü "kocou: (\'alo,-a k~11. 
derek alacakları ehliyet '\'Csikasmı ibraz edeceklerdir. 

6 - Tekl!f mektupları yukarda üçllncü maJdcde yazılı saatten bir su) 
sa.at evveline kndar dalrııt enc\lmeu dairesine getlrllerel: eksiltme komi~ Hiç koııu kazanma.ınıı;ı, iki yrı. 

şında İngiliz cııkek ve dlşi tayin· 
yom; reisliğine makbuz mukabilinde verilecetklr. Posta. ile gönderilecek ra mahsus. l\lc.s:ı.fesi lOOO mct:c, 
mektupların nıhnyet Uç:lncli madcrede yaz.ılı saate karlar gelmiş olması srklet 56 kilo. Girecek taylar: 
ve dr§ zarfuı mOhUr m•ımu Ue iyice kapatılmıı: olması IAzımdır. Posta. Pula.t, Gü~Y. Va.rRdin, Zcl:rl· 
oa olacak geclltme!er kabul edilmez. (7:557) 1 
---------------------·· mar, Vido. Reine. 
--••••••••P-•••••••111ı•••a111••••• Koşunun favorisi geçen hafta -= yaptığı koş.uda ve düınkU galopun• : 

POK ER 
il <.la ,gö tcrd.iği muvaffakıyet bakr. 

1 romdan F~m• Sltnsaroğlunun Pu.. \ . ı latıdır, Fakat tav k~ulan ekseri. 
1 ya sürprizle neticelenebilir. Bizce 1 

ı burada muvaffakıyet nispeti ikir.• 
ttına o s:ÇAKLA'9! ı Cİ C.!tecele Suat K:-raosman ekti· 

Cildi tııhnş etmez, 

clldi yumuşatır. 

Hn yerde P O K E R tra, 

bıçak! ırını arayınız. 

İstanbul Mınlaka H Ticaret Müdürlüğünden: 

Ellerinde yağh tohumlar bulunanlara 
EUeT:inda 041 ve ınna evvelki ııencıcr ma.lısulU s:ısarn, keten tohu. 

mu, ey çlçe.,1 tôbumu, yer fıstığı ve kendir tohumu bulunanlnrın 15 
temmuz 194~ tarihine kadar malların, mlkde.r ve ev•ıı.!.nı aiıdlrlr bl. 
rar beyaıı.nnmc ıle ihrncat bll.O kootrolörlüğune blldırereı< u3UiU veı;hıle 
ınU..'ıCrle•tln!ılılcri t:ıkdl~de yeni fiat rejı'l1lne mUtcıı.lUk 56 No. tu sirküler 
hllktımlerindı;n let.sna c.-cfüeceklcri mın oıunmu.,tu, 

1 
n~ ııcl::tlfr. Fi.kret Atlının Varadln 

, ve Zehrlınart i'ic defa koşacak.fan ' 
iı;:in alacakları netice tahmin edi. 
IE'meıı:. 

Be .. inrj k~u: (~Rtış .koşusu l 1 
Dört ve daha yukarı ~·a~ta A • , 

rap at ve kL"r:ıklarma nıabr.us, ı 

ın.~safcsi: 21)('0 metre. 
Girece'k atlar: 
Yavuz, Küçülüıi~al, Fidan. 
B•ı k~•Jrh ı:ıanı:t en z'yade Y:ı. 

\'UZ üzerinde torTlanmPktarlır. ı 
B\: harta mU ... terck bahisler :ru 

şe1·'1rln tertip ~ilr.:iı;.lir: 1 
1ki : b~h!!'ılı-r 2. 3. 4, 5 nci ko~ ! 

ı:ul:ı.rrh. çifte b:ı!ı;c;Jer de: 2 .. 1, ı 

~.~. nc-i ko~ulı:ır üur·r.dc<lir. ı 

RAŞiD RIZA 1 

kararla rtVATROS{l Hailde Pi')kln berabef 0 

! 
VekAIN ytlksek makamınca bu hususta alınan yeni bir 

aşa~ıdakl tı:..dılilt yrıpılm,t;ıtır. 

l - I\'.den tohurewıa ait bcyannamcıerlD kabul ve m1lhUrlenmesi 
esicısi gibi 15 temmuz 1912 de hitama erml:: bulunacaktır. 

:ı - Yer fıatığı, susam, ay çlçcğı \'<l kcndlı tobumlarma alt beyan. 
nameler 1 A~ustos l94<ı trırlh,ne ]{adar :evdi e<lllmlş bulunacaktır, 

! - K~n:Hr tohumlıırnım mUhUrlcnnıesl l~I ı ağustos 194.2 ı.arthl.n. 
de "ıtama rrınlş bulUI!bCaktır. 

4 - Yedi f:stığı, su~nı V<' ay ç!~c~I tob.'.l:nlarmın mUJıilrlenmesl !!;1 
15 Ağuı;to3 l&42 de sona crecııktlr, 

5 - Ev•·cl~e depolama mahalleri olarak blıdlrllenlere UAveten res. 
rn1 kontl'ol meı k<'zl bulunan Giresun, Orıiu, Fatsa, lneb::ılu. tskenderuıı 
'fe,ı;lrdaı::. Çam,hLa.le ve Bandırmada bulunan çuvallanmış ve usulU veç. 
h!le aı:ı!m:,;. C1lk §ekllde m!lllUrlerl takılmış b:.ılu:ı n y lıllı tohumlar 
mahallerinde <le dcpolanpc:ık yani mUhUrlencbllcct>lttlr. 

e - Ko!'trolörlUk tcış;nıAtı bulunmıynn yt'rlcrden l'ckırdağ, B:ı.n.. 

drrma, Çanal<kııledekl al ıl<rıdarlar t>eyannam ı r\nl yukardakl mfljdet. 
lcrl aşmam.ık U.:~re l tsr. u. Mrntaka Ticaret Mlldilrll\ğU lhtac.'lt Ba! 
Kontrn!i,rl' ı.ür.r LY.cnde:-unoaltl alAkadarl'.lr ise M~rsln Mın::ılta 'l'ıcarct 

lHlJLrl:lgilr.e t"Vdi edccek,erdtr. 
7 - Bu Uman ve uıcrkczler hariclnd VCJB d kme halk.de bul:ı:ıa.n 

:ı ~.ı tohı.mlarm ıı.Uhurı nme ı:c de-polanmalarına trnkAn bulunmadı:nı. 

SAÇLAlUNDAN UTA .. V 
Vodvil - 4 - ~rde 

lllahmot \'e-ıart 

Dr. KEM AL OZSAN 
Avdet vt" butalarını kab:ıle 

t\a.,ıaıwt;tır. 6eyotlu IRtıkllU 
d n ııH k lılr. nn ı!llc:rlnl on:ı ~öre tn::.ı:1ın etmeleri. 

fi - Daha faw iz lınun lstnnbul Sirkeci L. nan hanı!laa.kı llır.ıcat • 40--ZTe.I, 1.1:3 .. •••••• 
~ Kontr(>)örlüı't\hıd<'o a ınabllecc)ti ilan olunur. {7567), 

l 

Birinci ho1u (Handikap) 
Uç yaşındaki yerlı yarım ':tan İngiliz erkek ve di§İ tayla"a mahsus. T':fosafesi 1'100 metre 

-·12-
ô ' k ıl'\J ~~ l"i ~ Abn Sahibi - -

1
- - - --~- -ı 3 Antrenöru ::i 

u'5 ı ısm Rem6 Fn~ası ' Ana~ı >- r)5 

ı·s. Karaosıııaııl\ı.cnc'ı:~ c ... 111\ır dlsi \'ı;ıig:ı~!wıı_.,• .\lı <; 7'" .,.''".-h •. ıı ... r.:ıu,..,s.,ı•ıı•a•n•\'-7-8..Jl 
2 ., •• 1 ı~~akı • )oru er. \lıı:-zlı J .. 1 7'>_ .. 
3 A. Ertek \<'ar ,-:~ ı ı:cs eforu H. Tc:ı::.in 3 Baha 56 
4 '!. Ekim ;c~ tin Onru rJi"i ''c:nl!e ~ 1 ,.or-ık 50 

. l kinci hoşıı: 
Bır defada 2000 liralık ikramiye kazanmamı§ o!an üç ya~ındaki yeril saf kan 1ngiliz 
erkek ve dişi taylara mahsus. İkramiyesi 355 lira, sıklet 58 kilo, mesefesi: 1800 melre. 

1 ., .. 
,) 

l\(J\ll doru Jıın:ı. rr .ı'..t•ıı:ırt 31 ''· 'ıılnlıı•ıı1 l.:iti . 
l>o•u dhl ~eıı Serp.•ııt !:hine-; Girl 3 Dayrarn l tl.J,5~ 

!\, Yıkılmaz Yıı\uı 

S. TeıueJ 'lcmd,u 
F. ~im:ı:ıroji'lı' Buket 

Al er. 1 Onııik il Egrcll<' J "'· Temel 53 İ 

Denıı:t 1 :.ır dıı:;ı \lb:ılı 1 Vocnnıa 3 l 55 '==1 
5 l\ Yıı.ılmaz ~cnkıı Doru kıı, l l'rc'ilisc;inıo \ ınkr Hint 3 'j. Yıkılma~ j :stı:sı 

-
_..fi..__1_; ... r.:_ .. _ıı_ı:ı.1 .. ıı.o,.~_ıı_ı .:..."· Es•"ıı '\I df~i 1-:<•c:P:-< nrını rnl ~ 7r''' ':5,5 ______________ ,,;.., ____________ .;..., ____ _.:..,,.....;.;.;;..;.~~------....;.....,__.,..,._. ________ ........... 
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U çüncü koşu: 
Dört ve daha yukarı yaş11.e1ki 
ra, sıklet dört yaı:ındakile: 56 
dır. Mesafesi: 1600 metre. 

saf kan Arap a~ ve kıs~nklara mehsus. ikramiyesi 255 li
kilo, be~ ve daha yukarr ya~taki!cr 58 kilo taşıyaca~lar-

. 1 
2 
3 
4 
5 
6 

1. H. Tekçe 

K. Darcıı 
l\I. Tur~ut 
Y. Şem5eddin 
F. Vural 

Sava 
funa 
Yavuıo; 

'e" ım \'[IJ 
Bahtiyar 
Tıınan 

" Afal 
Kır 

\: 
kıs 

.'\ t 

f\uru') 
.. " furan 

' Ş:ılı.ın 
.. · Armu'i l '<ııru') 

1 Fınuı'• 
~i\bn"!ıj 

T.'fıe\ \',lD 

.. Sim ri 
Cilf:ı 

~iihc•yhl 

5 
5 
7 
5 

13 
.j 

·ı· 1 Atçı .. 
FnzJı 

Haha 
1 Zeki 
I F. Aflt 

1 tJ 
58 
56.-
56.-

l 56 

. Dördüncü kofu (Yalova ko~u•u): 
l.kı yaşında ve ~oşu kazan°!amış y~li ıaf kan lngiliz tayiarına mahsus. lkramiye!Iİ S<k1 
lıra, sıklet 56 kılo, mesa.fes~: 1000 metredir. 

2 A. N. Alabor:> <iürsoy Doru er C!nıııl Cap F<ft•c; !. Zeki 55 
1 F. Sfnısaroğlu l'ulut ı' J'ır er. H!azorny Pommclee l. H:ı" r:ım 1\l 1 
3 F. Allı \'arndi:t ' ., l.c-ı.ı:ıHc•r Sprinı;ıhaord !. P . .o\''ı l6 
45 1 ,. Zchriınar Doru di'I Coııp ıle floi !\C'z!b.1n '2:~\ ı :..,· .. Kııran·m·~" 54.:l, 

f S. Karaosrn11ıı P.cine ,. Lcg:ıtrer H.ıstoca , ,.... :4.5 
___ 6 ___ ·.·----------.:....''-irl~n------·---.~~l...;.rl~i~sl:,_ _____ r._,n_~_~·-ır ________ s~i'.ı·_r_:~~"-".c;.......;;......;.__. ................... ~54~·.;....;5 
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Beşinci ko§u (Satı§ koşusu): 
Dört ve daha yukarı yaştaki saf !~an Arap al ve kTSraklara 
ra. Mesafesi: 2l)OQ metre. 

mahsus. ikramiyesi: 155 li-

1 
K. Dma 1 Yavu• 2 Z. Aydemir K. Hilal 

..., 
3 F. Kocııı;ıünc-y Fi<fın 

ikili bahisler: 
Çitte ba1ıiıier: 

eoRsA' 
16.'7.9~2 MUAMELESİ 

Londra l Sterlin 
Nevyork 100 Dolar 
Cenevre 100 Frank 
:M:adrit 100 Pezeta 
.:.:.Okbol:n 100 ls·ıeç kr. 

5.22 
130.70 

30.03 
12.89 

Sl.16 

CSB.Ut Vlr tAH\'lLAl 

S:nelki..Burıx 

Ikramlyel! %5 93ıı ıı.~ -.-
tkr. Ergani %5 933 22 75 20.50 

""o1 l/2,9:S3 1.l)(>rt.'U rr.ı ıi86 -.
%7 1/2 933 T.borcu Tr.2 23.56 -.
% 1 112.933 T,borcu trJ! 23.30 -.
Slvaı • E~zurum ı 19 9~ -.-
Siva.s • Erzurum 2-7 
'iO o. 93$! B.a.r...t&Jı, 

%7, 194.l D.Y. 1 
%7, l9H D. yolu 2 
Anadolu D. Y. rtb 8 

20.- -.-
n.N--
19.:111-,-
19,58-.-
51.50 -.-

~ nadolu D. yolu % 60 

'ferkeı ban kıı~t 
A.nacıoıu O. Y •1 Mllm. 
lş bankası oaına 

30.30-.-
152 -.-

tzmir Esnaf • Aball B. 
tmu Bankası ~ 
~an çtmeıı:c 

.uıan çim4mto mUeıı.sU 
Şark değirmenleri 

Ittihat değlrmen. 
r. lrömflr mad~ıı. 

% 6 T. bunolan 
T!lrk O. T:ya tro 
tat. Umum s.ıgorta 

ŞtrketthayriJ• 

ŞlrketUıayrıye temetttı 
Rıhtım tahv:u 
Cıt. Su t&DvW 

(ıt. Stl tılııM. 

62.- -.-
15 -.-
ıuo 

TL--.-. 
12.80 -.
~uo 

6.30.-

~.Mı --
l!'.- -.-

91.- --
69.~0.-..-

:.ııı.- -.-26.--.-
ao.--.-
H.81-.
~2rı-.

a--.-
l'1lrlr borcu ·rr. ı -.- %4 R:' 

Borıa h:ırici altın fiyatı 
Ollıld SugönJcı:; 

Reşadiye 31.:?0 30. TO 

Külçe a ı~nı gramı 4.33 ~.30 

Al at Turan tlJeyyan 

1 
7 Fallı 

~·~ Kes. doru Hil.iliizza mıın H:ıra ~üzeli 4 H. Gonca 
Al kısrak Srt.:lavi , l\i\h,.~·'e 5 Yula 

koşularda. 41 5 inci 
4 • 5 lacı koşular ttzerandedir 

Askeri Tıbiye Okubln 
''Tabip. Eczacı. Kimya. D~~ci. Hukuk. ve ö~ret· 
men,. sınıflarına alınaca!: taleb~ kayıt ve 

kabul şartları 
J. - Tür:tlye camhu=ıyetl tebaasından bulunmak. 
2, - So~·~cı v~ totograh kendi nüluau ile t>lrllkte ana ~e tıa!)asmm 

ntifu~ k!lgıtlarınr ıtrn etınelt. Bunlardan ner ha.cgl birisi vefat etnı~ ise 
nllt:ıe kayd:ndan b!rer muı>ııddak suret getlrilmeııı IAzımdır. "Ebeveynine 
ald ;ftıU tanınma vesl:talı.n mektepçe görllldllkten eonra hem1m l&de edilir, 

3, - Ll!!!'Ocleo ~k lyı veya iyi derecedl! mezun oımak. 
ot. - Ll~eyl bltlrme ve olgunluk dlplomaın vermek. ll&Ztrlanmam.qea 

lise n•fıdUrly~t!ndcn bir musaddak vcrlka ve askeri tam ehliyetname gaıı. 
t~r::nek. 

5. - On l<'klz ya,ma tıasmış ve yirmi üç yaşma ginnemJı bulunmak. 
6. - Çlç,,k aşı veslka91 göstermek ve tam te~ekkUUU ask&rt bir aıhh! 

heyet tarafrr.dnn tmıayere oıınak "Okurun rapor Uzertndc tasdikli totog. 
rafı bulunacaktır • ., 

7. - .Kendtelnt.n ve ~ıeaınln rena bal ve otshret eahlbl oimadrft okunm 

niş&!lll ve nlkAhlı bulunrı:adr~ hakkında maha1U zabıta tarafmd&ıl tu. 
dJkll bır vcsll(a gö!!termel"~ 

CJ. -- Ba bıı ve a ntı. ö!rrıtl§ lıse bUyilk b:ı ba ve ana, amca, dayı. bal&, 
te;zt: kız ve erkek karde!J veli olabllir. şu kadar kt ana ve b&b&mn &d11k. 
ler::ıe dair rcsmt bir kft..,~ getlrmeltdlr, 

9. - Kabul ed'~dlkleri kendilerine tebliğ edildikten sonra vellst tara.. 
rııvıon v• notı>rıfktcn nııttol\rlcıı.k okulda örneği yazılı taabhllt ıenedi okula 
\'er~'f' ce:<!.lr. 

10, - • X 6 bllytikltikte 6 kıt'a. !otograf. 
Jl. - M!!ktebe kat'f keyıt muameleıı yukarda. istenilen "f'!Salk veril.. 

dik~ı: so.r-ra "Eyl~ ayı,. sonunda yapılır. 
Ll..!eôen ~ı: IY1 dertce~ mezun olanlar b!l!lmtiha.n almtr. 
tyf derecece trıezun olanlar kadrod!Lll ta.zıa talip olursa tatek111er ara. 

eı,.,1e ••yabar.c. dil ve riyn7l-yedcn., müsabaka lmtlbant yaprtactt.k " en 
Çt.ic numara alanlar ttçllec~klir. lmtıhan eylUl ayı llk haftasında yapıtrr. 

12. - Lla~dcn bir s,one evvel ve da.ha evvel nıezun olantıı.r bu mUddeU 
'2.ereG• vt ne suretle geçirclklrlnl b!1dlrmeğe ve ~sıka mecburdurlar. 

(4S9 - 7611) 

.,.. ASKERi TIDBtYE l'llEKTEBt UC'DtJRLtlOUNDEN; 

HAien sıl'lda bulunup ikinci devre kampına tefrik edilml~ otan A!kcrı 
Tıbl.!ye rueklchl ta:ebeıert 16 Ağustos 942 de UçllncU kampa. i§tlrak ede. 
ceklerloden ı:ı Agw!tosta mektebe iltihak etmeleri ilıln olunur, (765'3) 

Terzi ustası aranıyor 
Birı 500 dlr;erl 400 kı.;ru, yevınlyeli mUtehaıms ı•.ı terzi ustınıı aıına• 

cakt.ır. 
Çalı§mak !3tcyenler 'Xophaııedc lkl No. lu dıkiınevine 

ett.!uler. (7104>, 
muracaat 


